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Το δίλημμα 
του Καλλικράτη

Toυ Νίκου Καραμανλή

«Θ
εωρώ ότι το δί-

λημμα, το οποίο

είναι πολιτικό -και

οι άλλοι το θέτουν, αλλά το θέ-

τουν με μια άλλη λογική- είναι,

αν πάμε μπροστά, αν αλλά-

ζουμε τη χώρα, ή δεν αλλά-

ζουμε τη χώρα», τόνισε ο

πρωθυπουργός στην εισήγησή

του στη συνεδρίαση του Πολιτι-

κού Συμβουλίου του Κινήματος,

αναφερόμενος στις αυτοδιοικη-

τικές εκλογές του Νοεμβρίου. 

Δεν ξέρω αν το κάνει για λό-

γους επικοινωνιακούς, το σί-

γουρο είναι ότι ο πολιτικός

λόγος του Γ. Παπανδρέου τους

τελευταίους μήνες περιέχει

πολλή ουσία και ακόμη πιο

πολλές αλήθειες.

Ο Μπουτάρης, 
το χρίσμα, 

οι αντιδράσεις

Σελ. 6
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Είναι λόγος αυτοκριτι-
κός, ακόμη κι αν δεν το
ομολογεί, χρήσιμος για
τις κρίσιμες ώρες που
περνά ο τόπος. Αρκεί ο
ίδιος και οι συνεργάτες
του, οι υπουργοί και
τα κυβερνητικά στε-
λέχη που καλούνται να
υλοποιήσουν πολιτι-

κές, να πιστεύουν όσα λένε.
Γιατί όσοι επιχειρούν να πολιτικοποι-
ήσουν τις αυτοδιοικητικές εκλογές το-
ποθετώντας το δίλημμα στο μνημόνιο ή
στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες είναι
προφανές ότι βρίσκονται εκτός κλίμα-
τος. Εκτός πραγματικότητας. Γιατί πέρα
από τις δυσκολίες και τα ψιλά γράμ-
ματα των συμφωνιών με το ΔΝΤ και την
τρόικα, επιχειρούνται αλλαγές στο
τόπο που θα έπρεπε να έχουν γίνει εδώ
και δεκαετίες. Αλλαγές που εάν είχαν
γίνει στο χρόνο που έπρεπε και δεν έγι-
ναν με κύρια ευθύνη των πολιτικών δυ-
νάμεων του τόπου, η χώρα δεν θα είχε
φτάσει στο σημερινό κατάντημα. 
Μια από αυτές τις αλλαγές είναι και ο
«Καλλικράτης». Μια μεταρρύθμιση, η
θεμελιώδης για την αλλαγή του ανα-
πτυξιακού μοντέλου του κράτους, που
τη συζητούσε επί πεντέμισι χρόνια η
κυβέρνηση της ΝΔ και ουδέποτε τόλ-
μησε να συγκρουστεί καν με τα τοπικά
μικροσυμφέροντα! Όποια λάθη κι αν
έχει ο «Καλλικράτης», σε όσα κι αν
διαφωνούν στη ΝΔ και στα άλλα κόμ-
ματα –ακόμη και στο ΠΑΣΟΚ, οφεί-
λουν να τον στηρίξουν. 
Γιατί το δίλημμα στον κόσμο δεν είναι
το στείρο αντιπολιτευτικό «μνημόνιο ή
χρυσά κουτάλια» αλλά πως επιτέλους
θα θέσουμε βάσεις ανάπτυξης στην εύ-
φορη και αναξιοποίητη ελληνική περι-
φέρεια.    

του εκδότη

Tου Νίκου
Καραμανλή

Το δίλημμα 
του Καλλικράτη
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✱Δε μπορεί.... θα στρώσει!

Εικονική πραγματικότητα! (για άντρες)

Θέλω να πιστεύω ότι είμαι
δίκαιος άνθρωπος! Αν
αποπροσανατολίζονται οι

γυναίκες με τα περιοδικά, γιατί
να μην παθαίνουν και οι άντρες
το ίδιο; Μην κοιτάτε παλιά που
δεν υπήρχαν περιοδικά για…
«εκείνον». Τώρα δεν ξέρεις τι να
πρωτοδιαλέξεις! Και αγόρασα
ένα, την αμαρτία μου την λέω,
για να μην  μένω πίσω από την
εποχή μου!

Πρώτα απ’ όλα επανέλαβα την
ίδια ερώτηση με τα γυναικεία πε-
ριοδικά: «Εγώ σε ποια χώρα ζω;»
Κι αν είμαι αλλού, πώς θα πάω σ’
αυτή την χώρα που όλοι οι άν-
τρες έχουν πυκνό μαλλί και όχι
φαλάκρα, οι κοιλιακοί τους κολά-
ζουν και καλόγρια και έχουν
αυτό το λάγνο βλέμμα που με
υπνωτίζει; Αυτά δεν είναι περιο-
δικά, κολαστήριο για μοναχικές
υπάρξεις! Γεμίζεις έναν τοίχο με
τις σελίδες ενός περιοδικού και
κάθεσαι και χαζεύεις…. Τι δεν θ’
αποκτήσεις ποτέ!Μακριά είναι η
κατάθλιψη νομίζετε; Για τις μεν
ελεύθερες και αδέσμευτες το
όνειρο μένει πάντα όνειρο γιατί
ψάχνουν και δεν βρίσκουν κανέ-
ναν που να «φέρνει» έστω σε
όσα βλέπουν, για τις δε παντρε-
μένες, μια που κοιτάνε το περιο-
δικό και μια…δίπλα τους και

πάνε σύννεφο τα αντικαταθλι-
πτικά. Πού είναι οι κοιλιακοί, το
μαλλί, οι φέτες; Αν δε, υπάρχει
και…μουσική υπόκρουση ροχα-
λητού, από δίπλα και τα ηρεμι-
στικά!

Οι άντρες που τα διαβάζουν
όλα αυτά, ειλικρινά δεν τους κα-
ταλαβαίνω εκτός κι αν είναι… μα-
ζοχιστές! Κάποιοι προσπαθούν
να μιμηθούν και τα κέντρα απο-
τρίχωσης βρήκαν επιπλέον δου-
λειά, αλλά εγώ, και να με
συγχωρείτε, αρνούμαι ο άντρας
που κοιμάται δίπλα μου, να
έχει καλύτερη αποτρίχωση
από μένα! Είναι θέμα τιμής!

Επιπλέον στα ρεπορτάζ αγο-
ράς οι κρέμες, οι αντιρυτιδικές
και τα… συμπαρομαρτούντα,
συναγωνίζονται τα δικά μας!
Εγώ πάλι ήξερα ότι … «ο άν-
τρας για δύο πράγματα ξε-
χωρίζει, το ένα είναι η
κολόνια του»! Εκεί
έχω μείνει! Αν
φεύγω διακοπές
και θέλω δύο βα-
λιτσάκια για καλ-
λυντικά, ένα
δικό μου κι ένα
δικό του…. Τι
να σας πω;
Είμαι και με-
γάλη εγώ!Η

νέα γενιά ίσως είναι διαφορετική
και δεν τρέχει για κοψίδια, αλλά
στο γυμναστήριο για
κοιλιακούς! Την χαλάει αυτό που
βλέπει και αγωνίζεται για το…

Δεν μπορεί… Θα στρώσει!

Γράφει η
Λένα Μαντά

mantapsichogios.blogspot.com

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ηλίας Αγγελόπουλος
Χρύσα Κυριακού
Χρήστος Τσαλικίδης 

EMΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Κωνσταντίνος Κόσσυφας

YΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Χαρά Βουγιούκα

ατ
άκ

ες
... aλΚηςτη Πρωτοψaλτη

«Είμαι σαν τη πέστροφα. Πάω ανά-
ποδα στο ποτάμι και δεν έχω χάσει
ποτέ. Ριψοκινδυνεύω.»

Γιoνας ΚαζλaουςΚας
«Ακόμα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες οι πόλεμοι σταμα-
τούν. Στην Ελλάδα, η διαμάχη του Ολυμπιακού με τον
Παναθηναϊκό διαρκεί όλους τους μήνες. Πρέπει να στα-
ματά όταν παίζει η Εθνική. Κάνει κακό στους παίκτες.»

Συνέχεια από τη σελ. 1
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Λάμδα παχύ

Του Δημήτρη Αθανασόπουλου
orionalk@gmail.com

Λ
ιώσαμε στη
ζέστη φέτος το
καλοκαίρι. Το

χειμώνα όμως, μάλλον θα ξεπαγιά-
σουμε. Όχι, ούτε μαντικές ικανότη-
τες έχουμε, ούτε μας «σφύριξε» ο
Αρναούτογλου, κάτι για τις χειμω-
νιάτικες καιρικές συνθήκες. Η εκτί-
ναξη όμως της τιμής του
πετρελαίου θέρμανσης, λόγω της
σχεδιαζόμενης εξίσωσης τιμής της
με του κίνησης, προκαλεί σχετικές
σκέψεις. 

Το αρχικό ρίγος της αγανάκτησης
από το έξτρα «κουστούμι» των πε-
ρίπου 1.000 ευρώ, που καλούμα-
στε να πληρώσουμε για να
ζεσταθούμε τον χειμώνα, συνο-
δεύεται με την εύλογη απορία:
«Γιατί;». 

Οι εικασίες έρχονται αυθόρμητα.
Μήπως επειδή η Τίνα Μπιρμπίλη,
θέλει να μας οδηγήσει στις εναλλα-
κτικές πηγές ενέργειας, για να εγ-
καταστήσουμε δηλαδή
φωτοβολταϊκά στις ταράτσες και τις
σκεπές, αλλά και μικρές ανεμογεν-
νήτριες στο μπαλκόνι (ικανές να
δώσουν ρεύμα για να ανάψουμε
ένα… μπρίκι); 

Μήπως η τρόικα σκέφτεται πο-
νηρά και σου λέει «αυτοί οι τεμπέ-
ληδες Έλληνες, αν έχουν κρύο
μέσα στο σπίτι τους, που θα πάει,
θα αναγκαστούν τότε να βγουν έξω
και να δουλέψουν»;

Μήπως το υπουργείο Οικονομι-
κών έχει υπερεκτιμήσει την έκταση
της φοροδιαφυγής και θεωρεί ότι
ΟΛΟΙ οι Έλληνες εν μέσω κρίσης
έχουν να διαθέσουν με άνεση
άλλα 1.000 ευρώ για θέρμανση,
χωρίς να κινδυνεύουν με συστέ-
γαση στα ευάερα κελιά των Διαβα-
τών;

Μήπως θεωρεί κανείς ότι στη Βό-
ρεια Ελλάδα σταμάτησε να κάνει
κρύο και θα επικρατούν πλέον θερ-
μοκρασίες των νοτίων παραλίων
της Κρήτης με φόντο τη Λιβύη;

Το σίγουρο είναι ότι οι ανεγκέ-
φαλοι «εγκέφαλοι» που σκέφτηκαν
αυτό το μέτρο δεν έχουν καλορι-
φέρ σπίτι τους ή μάλλον θα ξεχει-
μωνιάσουν στην Αφρική…

Μήπως είναι
ανεγκέφαλοι;

Του Σταύρου Οραήλογλου
sorailoglou@gmail.com

Έπαιξε και μπάσκετ η
ελληνική διπλωματία
την εβδομάδα που

μας πέρασε. Με αφορμή τον αγώνα Ελλά-
δας – Τουρκίας που διεξήχθη στην Άγκυρα
στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Πρωταθλήμα-
τος μπάσκετ, ο υφυπουργός των Εξωτερι-
κών μας Δημήτρης Δρούτσας, επισκέφτηκε
την τουρκική πρωτεύουσα, ανταποκρινόμε-
νος στην πρόσκληση του καλού του φίλου,
υπουργού εξωτερικών Αχμέτ Νταβούτο-
γλου. 

Είδαν λοιπόν τον αγώνα παρέα οι δύο
υπουργοί, χειροκρότησαν, αντάλλαξαν φα-
νέλες, κασκόλ, πάμπολλες φιλοφρονήσεις,
επαναλαμβάνοντας στο ημίχρονο του

αγώνα αυτά που συνηθίζονται σε σχετικές
περιπτώσεις, περί αθλητισμού που ενώνει,
εμπνέει και τα σχετικά. 

Καλές και άγιες βέβαια οι αγκαλιές του
Δημήτρη με τον Αχμέτ, στα πρότυπα άλλω-
στε των φιλικών σχέσεων που είχαν ανα-
πτυχθεί μεταξύ του Γιώργου και του
μακαρίτη του Ιμπραήμ, όμως η …ωραία
ατμόσφαιρα χάλασε λίγο, όταν ο τούρκος
ΥΠΕΞ μπήκε στο …ψητό, τονίζοντας με
σαφή και κατηγορηματικό τρόπο την πάγια
θέση της Άγκυρας, πως η Τουρκία δεν
πρόκειται να άρει το casus belli, όσο η Ελ-
λάδα δεν παραιτείται και επίσημα από το δι-
καίωμα επέκτασης των χωρικών της
υδάτων στα δώδεκα ναυτικά μίλια. 

Βέβαια, κρίνοντας από τις φοβίες και την
υποχωρητικότητα που χαρακτηρίζουν την
ελληνική εξωτερική πολιτική εδώ και τρεις

τουλάχιστον δεκαετίες, είναι πιο πιθανό το
να με δείτε να τρέχω γυμνό στην Αριστοτέ-
λους, παρά να εφαρμόσουμε στο άμεσο
μέλλον το δικαίωμά μας που κατοχυρώνεται
από διεθνείς συμβάσεις. 

Αυτό όμως που δύσκολα γίνεται αντιλη-
πτό από τον κοινό νου, είναι το πώς μπο-
ρούμε να ελπίζουμε στη βελτίωση των
σχέσεων μεταξύ δύο χωρών, όταν υφίστα-
ται ακόμη η απειλή πολέμου, σε περίπτωση
που η μία από τις δύο, κάνει χρήση ενός
νόμιμου δικαιώματός της.

Βρίσκουν και κάνουν βέβαια οι Τούρκοι.
Αν είχαν απέναντι τους μια χώρα με μια συ-
νεπή στάση στη διαχείριση των εθνικών της
θεμάτων, δεν θα μπορούσαν να κάνουν τα
ίδια. Όμως η Ελλάδα δεν είναι Ισραήλ, και
οι λεονταρισμοί αρκούν για να μας αποτρέ-
πουν από τη διεκδίκηση του αυτονόητου…         

Μπάσκετ και πολιτική…

άποψη 

Εικονική πραγματικότητα! (για άντρες)

Εποχή νοσταλγίας το
φθινόπωρο. Μάλλον,

λοιπόν από αυτό το
Σαββατοκύριακο θα
αρχίσουμε να ανα-

πολούμε τις… υψη-
λές ταχύτητες που

ανέπτυξαν τα αυτο-
κίνητά μας στη δια-

δρομή μας από τη
Θεσσαλονίκη προς

τη Χαλκιδική. Αχ, το
καλοκαίρι…

Η φωτογραφία είναι από
τη συνέντευξη που
έδωσε πρόσφατα ο
υπουργός Πολιτισμού
Παύλος Γερουλάνος στο
κεντρικό στούντιο της κι-
νεζικής τηλεόρασης.
Καμία σχέση με τα
στούντιο που έχει δώσει
συνεντεύξεις ο Παπα-
κωνσταντίνου. Κι εδώ…
ριγμένος ο πολιτισμός..

M
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Του Χρήστου Τσαλικίδη

Κιλτίδης ή Βελόπουλος; Αυτό
είναι το δίλημμα του Γιώργου
Καρατζαφέρη για την περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
μετά την απόφαση του να άρει
τη στήριξη που είχε ανακοινώ-
σει προ μηνών στο πρόσωπο
του Παναγιώτη Ψωμιάδη. 

Οπρόεδρος του ΛΑΟΣ δεν κρύ-
φτηκε πίσω από το δάκτυλο του
και στη συνέντευξη Τύπου της

Παρασκευής έδειξε ευθέως προς τους
δυο πολιτικούς. «Ο Κ. Κιλτίδης είναι μια
ιδέα, δεν ξέρω αν το θέλει. Ο Κ. Βελό-
πουλος είναι άλλη μια. Θα δούμε, εάν
αποφασίσουμε να έχουμε παρουσία
στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδο-
νίας» δήλωσε χαρακτηριστικά, αποκα-
λύπτοντας μέρος των προθέσεων του.
Ωστόσο, πριν από αυτή τη δήλωση, κά-
λεσε τη ΝΔ να κατεβάσει κοινούς υπο-
ψηφίους με τον ΛΑΟΣ. 

Από τις πρώτες αντιδράσεις των δυο
βουλευτών προκύπτει πως ο Κώστας
Κιλτίδης είναι πιο κοντά στην επισημο-
ποίηση της καθόδου του. Το πρωί της
Παρασκευής δήλωσε στον Real fm  πως
σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να
διεκδικήσει την Περιφέρεια, αρκεί -
όπως είπε- να γίνει μόνο με τους δικούς
του όρους στο ψηφοδέλτιο και επιβε-
βαίωσε πως ο ΛΑΟΣ «ανίχνευσε» τις
προθέσεις του, προσθέτοντας λίγο αρ-
γότερα πως «είναι κάτι που υπήρχε στη
σκέψη κάποιων». «Επειδή όμως η Κεν-

τρική Μακεδονία είναι μια περιοχή που
βίωσα», συνέχισε, «δεν ήθελα να διαι-
ρέσω τους ανθρώπους της, με υποψη-
φιότητα του Π. Ψωμιάδη απέναντι». 

«Ζεστός» ο Κιλτίδης
Σε άλλο σημείο της ίδιας συνέντευξης

αποκάλυψε ότι του προτάθηκε να είναι
υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης
αλλά αρνήθηκε και προέβλεψε πως εάν
αποφασίσει να προχωρήσει στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση «θα είναι κίνηση νίκης».
Στην ερώτηση αν θα συναντηθεί με την
Ντόρα Μπακογιάννη, απάντησε πως
πριν ανακοινώσει την υποψηφιότητα
του θα επικοινωνήσει μαζί της και την
κάλεσε να «δημιουργήσει ένα κόμμα

μεγάλης εμβέλειας, που να καλύπτει
ολόκληρη την κεντροδεξιά, όπως έκανε
ο Κώστας Μητσοτάκης και ο Κώστας
Καραμανλής». 

Συγκρατημένος ο Βελόπουλος
Ο Κυριάκος Βελόπουλος είναι πιο

συγκρατημένος και με δηλώσεις που
έκανε την Παρασκευή επανέλαβε όσα
υποστήριξε μια ημέρα νωρίτερα στην
«Karfitsa». Τόνισε ότι θεωρεί πως η
θέση του είναι στην κεντρική πολιτική
σκηνή. Διευκρίνισε ωστόσο πως αν του
το ζητήσει ο Γ. Καρατζαφέρης θα εξε-
τάσει όλα τα ενδεχόμενα και αν λάβει
τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις, θα
θέσει τον εαυτό του στη διάθεση του
κόμματος. Τέλος δεσμεύτηκε πως αν
εκλεγεί θα παραιτηθεί από βουλευτής. 

Κατηγορώ Καρατζαφέρη 
κατά Σαμαρά

Η συνέντευξη Τύπου που παραχώ-
ρησε την Παρασκευή ο Γιώργος Καρα-
τζαφέρης εξελίχθηκε σε μια προσωπική
επίθεση κατά του Αντώνη Σαμαρά. Τον
κατηγόρησε για πολιτική απομόνωση
της ΝΔ και του απηύθυνε νέο κάλεσμα
συστράτευσης προκειμένου στις 7 Νο-
εμβρίου να μην πρασινίσει ο αυτοδιοι-
κητικός χάρτης. «Η αγωνία μου είναι
και ήταν μήπως “πρασινίσει” ο χάρτης.
Ήμουν ο μόνος που δε θα ήθελα το
ΠΑΣΟΚ να έχει τη μονοκρατορία» ανέ-
φερε χαρακτηριστικά και αποκάλεσε
«υποψηφιότητες ήττας» πολλές από τις
επιλογές της Ρηγίλλης σε δήμους και
περιφέρειες της χώρας. 
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Φουλ για Κιλτίδη 
στην περιφέρεια Κ-Μ

ΣΦΟΔΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ

Τι είπε για Ψωμιάδη

Εξηγώντας τους λόγους που δεν στηρίζει πλέον την υποψηφιότητα Ψωμιάδη, ο Γιώργος Κα-
ρατζαφέρης σημείωσε πως δεν μπορεί να στηρίξει ένα ψηφοδέλτιο που «ελέγχεται με
αυτόν τον τρόπο από τον κ. Σαμαρά». Υπενθύμισε δε, πως την ώρα που «η ΝΔ αρχικά αμ-

φιταλαντεύτηκε», εκείνος ήταν ο πρώτος πολιτικός αρχηγός που τάχθηκε στο πλευρό του νο-
μάρχη Θεσσαλονίκης. Συνεχίζοντας την επίθεση προς τον αρχηγό της ΝΔ,  τον κατηγόρησε ότι
προσπάθησε να μετατρέψει τον Παναγιώτη Ψωμάδη σε «πολιτικό κολίγο» και ότι με το τελεσί-
γραφο που του έστειλε- το οποίο χαρακτήρισε «ωμό εκβιασμό»- «στραπατσάρισε» την υποψη-
φιότητα του. Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η τοποθέτηση Καρατζαφέρη ήταν μια «αγκαλιά»
προς τον Π. Ψωμιάδη. Δεν περιείχε καμία αιχμή προς το πρόσωπο του και επέρριπτε ευθέως
όλη την ευθύνη στον Αντώνη Σαμαρά. Όχι μόνο για τη μέχρι τώρα στάση του απέναντι στον
Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, αλλά και γιατί προσπάθησε να διαχειριστεί μόνος την υποψηφιό-
τητα Ψωμιάδη. Οι ίδιοι κύκλοι επιμένουν ότι ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ επιχειρεί να σύρει τη Ρηγίλ-
λης σε προεκλογικές συνεργασίες, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα το κόμμα του σε ισότιμο
ρυθμιστή των πολιτικών εξελίξεων στο χώρο της κεντροδεξιάς.

Από την πλευρά του, ο Π. Ψωμιάδης προτίμησε να μείνει μακριά από την κόντρα ΛΑΟΣ-ΝΔ
δηλώνοντας: «Μένω μακριά από ίντριγκες, συγκρούσεις, ακραίες συμπεριφορές και πάθη. Συ-
νεχίζω τη νικηφόρα πορεία για τη δικαίωση και το καλό της Μακεδονίας. Καλώ, λοιπόν, όλους
να πάψουν να παίζουν μαζί μου».

στο δημαρχείο
➽ Επεκτείνονται και στη Θεσσαλονίκη
τα μέτρα καταπολέμησης των κουνου-
πιών, μετά από σχετική απόφαση της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε
σύσκεψη που πραγματοποίησε παρου-
σία του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.
Αντ. Δημόπουλου. Μετά την ενημέ-
ρωση και σχετική εισήγηση από την
Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης, κρίθηκε
αναγκαίο να επεκταθούν τα προγράμ-
ματα καταπολέμησης των κουνουπιών
στο αστικό περιβάλλον και συγκεκρι-
μένα σε δήμους του πολεοδομικού
συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, κατόπιν
και αιτήματος του δήμου και σε συνερ-
γασία με την νομαρχιακή αυτοδιοί-
κηση Θεσσαλονίκης.

➽ Ο γενικός γραμματέας Δημόσιας
Υγείας Αντώνης Δημόπουλος συμφώ-
νησε να επεκταθούν οι ψεκασμοί και η
Γ. Γ. κ. Λιονή δεσμεύτηκε να εξασφαλι-
στεί πρόσθετη χρηματοδότηση. Από
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για
την εκταμίευση των ήδη εγκεκριμένων
πιστώσεων, από τα αρμόδια υπουρ-
γεία για την κάλυψη των μέχρι τώρα
δαπανών.

➽ Τον τελευταίο, προ Καλλικράτη
ετήσιο απολογισμό του δήμου Θέρμης
παρουσίασε ο δήμαρχος Θεόδωρος
Παπαδόπουλος. Ο δήμαρχος Θέρμης
αναφερόμενος στο έργο που υλοποί-
ησε  το 2009 η δημοτική αρχή τόνισε
ότι δόθηκε μεγάλη έμφαση στην κοινω-
νική πολιτική και τη φροντίδα όλων
των κατοίκων του δήμου. Στο πλαίσιο
αυτό επιχορήγησε με πάνω από 6 εκα-
τομμύρια ευρώ την εκπαίδευση, τους
παιδικούς σταθμούς, τον αθλητισμό
και τα Κ.Α.Π.Η. σημειώνοντας ότι ο
δήμος στήριξε με πολλούς τρόπους
τους πολίτες του που είχαν ανάγκη.
Μεταξύ άλλων, στον τομέα των έργων
σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα
πολύ μεγάλο τεχνικό πρόγραμμα με
παρά πολλά έργα, σ’όλους τους οικι-
σμούς. 

➽ Δεν θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα,
6 Σεπτεμβρίου, από τις 9:30 έως τις 11
το πρωί οι υπηρεσίες (δημοτολόγια,
ληξιαρχείο, ταμειακές υπηρεσίες, λογι-
στήριο, γραφείο προσωπικού και προ-
μηθειών, μηχανογράφηση, δημόσιες
σχέσεις), που στεγάζονται στο νέο δη-
μαρχιακό μέγαρο Θεσσαλονίκης, λόγω
αγιασμού. Ο αγιασμός θα γίνει στις 10
το πρωί, παρουσία των μελών της διοί-
κησης του δήμου και του δημοτικού
συμβουλίου Θεσσαλονίκης, καθώς και
των δημοτικών υπαλλήλων.
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Στην Αθήνα για το χρίσμα 
ο Γιάννης Μπουτάρης;

στο δημαρχείο
➽ Την υποψηφιότητά του για το
νέο δήμο Δέλτα ανακοίνωσε χθες
ο νυν δήμαρχος Αξιού, Νίκος Γι-
ουτίκας. Όπως δήλωσε ο κ. Γιου-
τίκας «αυτός και οι συνεργάτες
του θα αντιμετωπίσουν ισότιμα
όλες τις δημοτικές κοινότητες ,
που περιλαμβάνονται στον ενι-
αίο πλέον δήμο». «Δεσμεύομαι
εγώ και οι συνεργάτες μου να
υπηρετήσουμε τους πολίτες, να
τολμήσουμε, να αγωνιστούμε, να
διεκδικήσουμε και να πετύχουμε
μια άλλη ποιότητα ζωής που
είναι το μεγάλο όραμά μας»,
είπε χαρακτηριστικά και απηύ-
θυνε κάλεσμα για συμπόρευση
σε όλες τις υγιείς και δημιουργι-
κές δυνάμεις της τοπικής κοινω-
νίας.

➽ Στην ίδρυση Δημοτικής Πα-
ράταξης και στην εκλογή Επι-
τροπής εκλογικού αγώνα και της
επιτροπής οργανωτικού και προ-
γράμματος προχώρησε ο υποψή-
φιος δήμαρχος του νέου δήμου
Νεάπολης – Συκεών, Δημήτρης
Ζιγκερίδης σε συγκέντρωση στε-
λεχών του, η οποία πραγματο-
ποιήθηκε στη Νεάπολη. «Είναι
ευκαιρία η δυναμική συσπεί-
ρωση των πολιτών να θέσει στο
περιθώριο τους επαγγελματίες
δημάρχους . Οι πολίτες, όπως
πρέπει να στείλουν ηχηρό μή-
νυμα στους εκπροσώπους των
σκληρών νεοφιλελευθέρων πολι-
τικών του μνημονίου» τόνισε ο κ.
Ζιγκερίδης, ο οποίος προέρχεται
από το χώρο της ΝΔ.

➽ Με μεγάλη επιτυχία πραγμα-
τοποιήθηκε η πρώτη εκδήλωση
της παράταξης «Ανάπτυξη για
τον άνθρωπο», με επικεφαλής
τον υποψήφιο δήμαρχο του νέου
δήμου Παύλου Μελά, Διαμαντή
Παπαδόπουλο. Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε στο στρατό-
πεδο Καρατάσιου με σκοπό την
παρουσίαση των θέσεων της πα-
ράταξης.

➽ «Η ανάπτυξη με σεβασμό
στον άνθρωπο και στο περιβάλ-
λον είναι η μοναδική απάντηση
στη νέα δύσκολη πραγματικό-
τητα για τις τοπικές κοινωνίες»,
ήταν η κεντρική ιδέα που ο Δια-
μαντής Παπαδόπουλος ανέπτυξε
στο λόγο του. 

Της Χρύσας Κυριακού 

Λαβή ώστε να αναπτυχθούν σενάρια
για τη φημολογούμενη συνεργασία
του Γιάννη Μπουτάρη με το

ΠΑΣΟΚ για το δήμο Θεσσαλονίκης δίνει
η κάθοδος του επικεφαλής της «Πρωτο-
βουλίας για τη Θεσσαλονίκη» στην Αθήνα
ανήμερα της 36ης επετείου από την
ίδρυση του κυβερνώντος κόμματος. 

Ο Γ. Μπουτάρης βρίσκεται από το
βράδυ της Παρασκευής στην Αθήνα,
όπου και έχει συνεχείς επαφές και συ-
ναντήσεις με στελέχη του κόμματος. Αν
και η επίσημη πληροφόρηση από το γρα-
φείο του είναι ότι βρίσκεται στην πρω-
τεύουσα συμμετέχοντας σε συνεδρίαση
για τους δρόμους του κρασιού, ανεπίση-
μες πληροφορίες συνδέουν την επίσκεψή
του του στην Αθήνα με διαδοχικές επα-
φές με την επιτροπή αξιολόγησης υπο-
ψηφιοτήτων του κυβερνώντος κόμματος.

Ο Γ. Παπανδρέου θα πει 
τον τελευταίο λόγο

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΠΑΣΟΚ
προσανατολίζεται να δώσει τελικά το χρί-
σμα στον Γ. Μπουτάρη, αν και όπως υπο-
στηρίζουν στελέχη του κόμματος, την
τελική απόφαση θα την πάρει ο ίδιος ο Γ.
Παπανδρέου. Από την πλευρά του ο κ.
Μπουτάρης σε παλαιότερες δηλώσεις του
είχε υποστηρίξει ότι: «Αν κατεβάσει
άλλον το ΠΑΣΟΚ, θα μαχαιρωθούμε». Ο
επικεφαλής της «Πρωτοβουλίας» ελπίζει
στη στήριξη του κυβερνώντος κόμματος,
αφού, όπως θεωρεί, η δική του υποψη-
φιότητα είναι αυτή που μπορεί να οδηγή-
σει στη νίκη στις εκλογές του Νοεμβρίου.

Τι λένε τα μέλη του ΠΑΣΟΚ
Την ώρα που τα σενάρια κάνουν λόγο

για στήριξη του κόμματος στον κ. Μπου-

τάρη, έχουν κάνει την εμφάνισή τους και
οι πρώτες αντιδράσεις. Και αυτό γιατί ο
Γ. Μπουτάρης, αποτελεί κόκκινο πανί για
πολλά μέλη αλλά και ψηφοφόρους του
ΠΑΣΟΚ, μετά από τη στάση, που κράτησε
στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές,
αλλά και για τη στάση του, απέναντι στη
δικαστική μάχη της Χρύσας Αράπογλου
με τον Βασίλη Παπαγεωργόπουλο. «Ο Γ.
Μπουτάρης, είχε ζητήσει εγγράφως συ-
γνώμη από τον κ. Παπαγεωργόπουλο,
όταν αυτός ήταν στα δικαστήρια
με την κ. Αράπογλου και εμείς
θα τον στηρίξουμε», αναρωτή-
θηκε μιλώντας στην «Κ» μέλος
του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Η
κόντρα του Γ. Μπουτάρη με τα
στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ξεκίνησε
την παραμονή της δεύτερης
Κυριακής, στις προηγούμενες
δημοτικές εκλογές, με την φράση
του αποκλεισμένου από τον δεύτερο
γύρο Γ. Μπουτάρη «τα ίδια

σκατά είναι όλοι τους». Η φράση αυτή
ενόχλησε τους υποψήφιους του συνδυα-
σμού της Χρύσας Αράπογλου, οι οποίοι
φαίνεται πως δεν ξεχνούν καθώς όπως
λένε δεν είναι διατεθειμένοι να στηρίξουν
τον κ. Μπουτάρη. 

Η σιωπή της Αράπογλου
Η επικεφαλής της δημοτικής παράτα-

ξης «Θεσσαλονίκη Πρωταγωνίστρια»,
Χ. Αράπογλου δεν έχει πάρει

θέση επίσημα για την υπο-
ψηφιότητα Μπουτάρη και
την ενδεχόμενη στήριξη
από το ΠΑΣΟΚ ωστόσο
σύμφωνα με ανθρώ-
πους από το στενό της
κύκλο και ουδέποτε
ρωτήθηκε από το
κόμμα η άποψή της. 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ 

ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Όλα «παίζουν» για τον Ν. Λαδόπουλο

Στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας θα συναντη-
θεί ο δήμαρχος  Νεάπολης, Ν. Λαδόπουλος με
τα μέλη της δημοτικής του ομάδας, ώστε να απο-

φασίσουν από κοινού την κάθοδό τους ή όχι στις εκλο-
γές του ερχόμενου Νοέμβρη. Η αναμενόμενη κατά
πολλούς, στήριξη από το ΠΑΣΟΚ στο πρόσωπο του

νυν δημάρχου Συκεών, Σίμου Δανιηλίδη για το
νέο δήμο Νεάπολης Συκεών φαίνεται πως

αλλάζει τα σχέδια του κ. Λαδόπουλου. 
Ο δήμαρχος Νεάπολης, Ν. Λαδό-
πουλος, ο οποίος επιθυμούσε το

«πράσινο» χρίσμα, καθώς προ-

έρχεται και αυτός από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, σε δηλώσεις
του είχε επανειλημμένως υποστηρίξει ότι θα διεκδικήσει
το δημαρχιακό θώκο, ακόμη και χωρίς τη στήριξη του
κόμματος. Ο κ. Λαδόπουλος μάλιστα όλο αυτό το προ-
ηγούμενο χρονικό διάστημα είχε συναντήσεις με στε-
λέχη του κόμματος και στους 4 δήμους (Νεάπολης,
Συκεών, Πεύκων και Αγ. Παύλου) προκειμένου να ορ-
γανώσει την κάθοδό του στις εκλογές. 

Σε δηλώσεις του ο κ. Λαδόπουλος άφησε όλα τα εν-
δεχόμενα ανοικτά υποστηρίζοντας ότι δεν έχει αποφα-
σίσει ακόμη, καθώς θέλει να συζητήσει πρώτα με τη
δημοτική του ομάδα. 

Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, το
ΠΑΣΟΚ προσανα-
τολίζεται να
δώσει τελικά το
χρίσμα στον Γ.
Μπουτάρη, αν και
όπως υποστηρί-
ζουν στελέχη του
κόμματος, την τε-
λική απόφαση θα
την πάρει ο ίδιος
ο Γ. Παπανδρέου. 
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Εντός πόλεως
➽ Η αύξηση του ΦΠΑ από 19%
σε 23% φαίνεται πως οδηγεί σε αύ-
ξηση έως και 6,5% του κόστους
των σχολικών ειδών, παρά τις προ-
σπάθειες της αγοράς να κρατήσει
τις τιμές στα ίδια επίπεδα με πέ-
ρυσι. H αλλαγή του ΦΠΑ οδηγεί
σε ανατίμηση σχεδόν όλα τα σχο-
λικά είδη, εκτός από τις επώνυμες
σχολικές τσάντες, όπου ο ΦΠΑ
απορροφήθηκε. Φέτος στα ράφια
των σούπερ μάρκετ ένα 50φυλλο
τετράδιο θα πωλείται κατά 5%
ακριβότερα σε σχέση με πέρυσι.
Ωστόσο, το υπουργείο Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
εκφράζει την αισιοδοξία του ότι οι
τιμές θα παραμείνουν σταθερές και
ότι οι έμποροι θα επιχειρήσουν να
απορροφήσουν το ΦΠΑ.

➽ Παρουσία του υπουργού Εργα-
σίας, Ανδρέα Λοβέρδου, θα πραγ-
ματοποιηθεί την Πέμπτη στο κτήριο
του ΕΒΕΘ η ειδική σύσκεψη με
θέμα «η εκκίνηση ενός νέου κύκλου
συνεργασίας και συνευθύνης για
την ενδυνάμωση των Φορέων Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και οι διακριτοί
ρόλοι του κράτους, των εργαζομέ-
νων, των επιχειρήσεων». Την ειδική
σύσκεψη  διοργανώνουν  το
υπουργείο Εργασίας και Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και οι τρεις μεγάλοι
φορείς κοινωνικής ασφάλισης της
χώρας ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ,
ενώ εκτός από τον υπουργό, το
παρών θα δώσουν και οι διοικητές
του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, Ροβέρτος Σπυρό-
πουλος, του ΟΑΕΕ, Γεράσιμος
Βουδούρης και του ΟΓΑ, Παναγιώ-
της Πέτρουλας. Η εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Σε-
πτεμβρίου 2010, στις 12 το μεση-
μέρι, στην αίθουσα διαλέξεων του
ΕΒΕΘ και οργανώνεται κατά την πε-
ρίοδο που είναι σε εξέλιξη η ευ-
νοϊκή ρύθμιση οφειλών προς τα
Ταμεία.

➽ Έντονο υπήρξε το ενδιαφέρον
του κοινού για τα μέτρα που αφο-
ρούν στην απαγόρευση του καπνί-
σματος, καθώς κατά τις δύο πρώτες
ημέρες εφαρμογής του νέου νόμου
(1-2 Σεπτεμβρίου) οι κλήσεις στην
τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης
και υποστήριξης για το κάπνισμα
«1142» έφθασαν τις 10.418. Είναι
χαρακτηριστικό ότι τον μήνα Αύ-
γουστο, ο συνολικός αριθμός κλή-
σεων ήταν 9.234. Την Τετάρτη 1η
Σεπτεμβρίου η γραμμή δέχθηκε
5.466 κλήσεις και την Πέμπτη
4.952 κλήσεις, από τις οποίες οι
εξήντα αφορούσαν καταγγελίες. 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ TOY ΠΑΣΟΚ ΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟ

Συμπόρευση Θεοδωρίδη-Ιωαννίδη στο δήμο Π. Μελά

Στο πλευρό του Κώστα Θεοδω-
ρίδη και της «κοινωνικής συ-
νένωσης» για το δήμο

Παύλου Μελά τάσσεται ο Νίκος
Ιωαννίδης, επικεφαλής επιτροπής
μητρώου τοπικού συμβουλίου νέων
δήμου Σταυρούπολης και πρώην
μέλος συντονιστικής επιτροπής του
τοπικού ΠΑΣΟΚ. Στη δήλωση στή-
ριξης που γνωστοποίησε στα ΜΜΕ,
καλεί τους δημότες να είναι ιδιαί-
τερα προσεκτικοί στις επιλογές
τους αν θέλουν ο νέος δήμος «να
περάσει, όσο το δυνατόν πιο ανώ-
δυνα, από τις συμπληγάδες που
έχει μπροστά του και να γνωρίσει
περίοδο ανασυγκρότησης και ανά-
πτυξης». 

«Η απόφαση μου να συμπο-
ρευτώ με το συνδυασμό του υπο-
ψήφιου δημάρχου Παύλου Μελά,
Κώστα Θεοδωρίδη και της υπερ-
κομματικής παράταξης «κοινωνική
συνένωση», συνεχίζει η ανακοί-
νωση, «προήλθε μετά από πολλή
σκέψη, ύστερα από  επαφές και με
τον κόσμο της Ηλιούπολης που με
τίμησε σε οποιαδήποτε εκλογική
αναμέτρηση έχω συμμετάσχει,  και
με κύριο γνώμονα τις δυνατότητες
που υπάρχουν για να ανταπεξέλθει
κανείς επιτυχώς στις προκλήσεις
των καιρών». 

Ευθείες βολές κατά ΠΑΣΟΚ
Ο κ. Ιωαννίδης κατηγορεί το

ΠΑΣΟΚ για πρωτοφανή καθυστέ-
ρηση στη λήψη απόφασης σχετικά
με την υποψηφιότητα στο δήμο
Παύλου Μελά. «Πιστεύω λοιπόν»,
σημειώνει, «πως ο Κώστας Θεοδω-
ρίδης συγκεντρώνει όλα
εκείνα τα χαρακτηρι-
στικά που πάνε
μπροστά έναν τόπο
όπως η ικανότητα
στην λήψη έγκαι-
ρων και αποτελεσμα-
τικών αποφάσεων, η
αξιοσύνη, το τεράστιο κοι-
νωνικό έργο που έγινε τα τελευταία
4 χρόνια στην Πολίχνη (κοινωνικό
παντοπωλείο, δημοτικό φαρμακείο,
κλπ) και θα ήθελα να δω να γίνεται

και στην περιοχή μου, και τέλος η
αμεσότητα και η σχέση ειλικρί-
νειας  που έχει με τους πολίτες».

«Ο φανατισμός 
δεν προσφέρει»

Και καταλήγει: «Παρά την
απόφασή μου αυτή είμαι
φίλος με όλους ανεξαιρέ-
τως. Πιστεύω απόλυτα ότι
τα δημοτικά θέματα πρέπει

να βρίσκονται μακριά από
πολιτικές τοποθετήσεις, αφού

ο φανατισμός δεν προσφέρει τί-
ποτα άλλο παρά μόνο απομά-
κρυνση από τον τελικό μας στόχο
που είναι η ανάπτυξη και η ευημε-
ρία του δήμου Παύλου Μελά».

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ

Σοβαρός κίνδυνος πλημμυ-
ρών υφίσταται στο πολεο-
δομικό συγκρότημα

Θεσσαλονίκης, ενώ σημαντικές
είναι και οι καθυστερήσεις που
εξακολουθούν να διαπιστώνον-
ται,  στην υλοποίηση έργων αν-
τιπλημμυρικής προστασίας, επτά
χρόνια μετά την έναρξη του σχε-
τικού master plan, όπως διαπι-
στώθηκε κατά τη διάρκεια
εκδήλωσης για την  αντιπλημμυ-
ρική προστασία που διοργάνωσε
το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλά-
δος/Τμήμα Κεντρικής Μακεδο-
νίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ).

Ειδικότερα, όπως διαπιστώ-
θηκε οι καθυστερήσεις υφίσταν-
ται είτε λόγω έλλειψης ώριμων
μελετών είτε εξαιτίας μη χρημα-
τοδότησης έργων, τη στιγμή που
τα γνωστά ρέματα έχουν διευθε-
τηθεί με ακατάλληλο τρόπο, ενώ
και οι ανοιχτές κοίτες έχουν είτε
μπαζωθεί και επιχωματωθεί είτε
μετατραπεί σε «γειτονιές» αυ-
θαιρέτων.

Την ανάγκη να υλοποιηθούν
έργα αντιπλημμυρικής προστα-
σίας της Θεσσαλονίκης και δια-
χείρισης ομβρίων «εδώ και
τώρα» επεσήμανε από την
πλευρά του ο πρόεδρος του
ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος Κονακλίδης,
επισημαίνοντας ότι παρά τις
επανειλημμένες εξαγγελίες,
ελάχιστα έχουν γίνει για τη θω-
ράκιση της πόλης.

Ο Γ. Μαγκριώτης
Από την πλευρά του αρμόδιος

υφυπουργός, Γιάννης Μαγκριώ-
της, διαβεβαίωσε τους παρευρι-
σκόμενους ότι οι πόροι για τα
έργα αντιπλημμυρικής θωράκι-
σης της Θεσσαλονίκης, προϋπο-
λογισμού 160 εκατ. ευρώ, που
ανακοινώθηκαν πρόσφατα για
την επόμενη πενταετία-επταετία,
είναι πλήρως διασφαλισμένοι.

Σημείωσε, δε, ότι «είναι ευ-
καιρία να καλυφθεί σε αυτή την
πενταετία το έλλειμμα αντιπλημ-
μυρικών υποδομών» και πρό-

σθεσε ότι δεν βλέπει «να υπάρ-
χει μπροστά κανένα εμπόδιο για
να μην ολοκληρωθεί η προσπά-
θεια». Γνωστοποίησε, εξάλλου,
ότι κάποιες από τις μελέτες των
έργων είναι σε ετοιμότητα για
δημοπράτηση και μπορούν να
δημοπρατηθούν μέχρι το τέλος
του 2010, ενώ ως το τέλος του
2011, το αργότερο αρχές 2012
θα έχουν βγει στον «αέρα» (δη-
μοπρατηθεί) όλες.

Ωστόσο, ενδεικτικό είναι το γε-
γονός ότι, ενώ το εκτιμώμενο
σύνολο της δαπάνης για 33 με-

λέτες και έργα, βάσει του ma-
ster plan, ανέρχεται στα 92,05
εκατ. ευρώ (συν άλλα 3 εκατ.
μετά το 2014), τα πραγματικά
ποσά που δεσμεύτηκαν και εγ-
κρίθηκαν είναι τελικά πολύ μι-
κρότερα κι αυτά που
εκταμιεύτηκαν ακόμη λιγότερα.
Ενδεικτικό είναι ότι για τα έργα
της πρώτης φάσης η πραγματο-
ποιηθείσα δαπάνη είναι μόλις
3% (301.000 ευρώ), για εκείνα
της δεύτερης φάσης 9% (2,675
εκατ.) και για την τρίτη φάση
11% (5,631 εκατ.).

Ανοχύρωτη η Θεσσαλονίκη 
σε ενδεχόμενη πλημμύρα 
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➽ Οι εξελίξεις στην ελληνική και

την παγκόσμια οικονομία, καθώς

και στο τραπεζικό σύστημα, απα-

σχόλησαν την Παρασκευή, κατά

την τακτική εβδομαδιαία συνάν-

τηση τους, τον υπουργό Οικονομι-

κών Γ.Παπακωνσταντίνου και τον

διοικητή της ΤτΕ, Γ.Προβόπουλο.

➽ Το υπουργείο Οικονομικών έχει

αναθέσει σε τρεις συμβούλους την

αποτίμηση των συμμετοχών του Δη-

μοσίου στο τραπεζικό σύστημα και

η πρώτη αναφορά αναμένεται στις

7-8 Σεπτεμβρίου.

➽ Το υπουργείο Οικονομικών εξε-

τάζει το θέμα της περαίωσης εκκρε-

μών φορολογικών υποθέσεων για

όσους δεν έχουν πληρώσει ΦΠΑ,

είπε την Παρασκευή ο υφυπουργός

Φ.Σαχινίδης, μιλώντας στο ραδιό-

φωνο της ΝΕΤ.

➽ Η κυβέρνηση, είπε, αντιλαμβά-

νεται ότι οι επιχειρήσεις αντιμετω-

πίζουν ένα μεγάλο πρόβλημα με τη

ρευστότητα και λόγω των δυσκο-

λιών που υπάρχουν στην οικονο-

μία, αλλά και ως αποτέλεσμα των

επιλογών του τραπεζικού συστήμα-

τος να περιορίσει τη χορήγηση

ρευστότητας προς την πραγματική

οικονομία.

➽ Σύμφωνα με τις πληροφορίες

που υπήρχαν το προηγούμενο διά-

στημα στην αγορά, η κυβέρνηση

εξετάζει ρύθμιση χρεών για

65.000 επιχειρήσεις που δεν έχουν

υποβάλει δηλώσεις ΦΠΑ, αν και

ήταν υπόχρεες, ενώ αναμένεται και

μία νέα ρύθμιση για την περαίωση

εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.

➽ Συντρέχουν οι προϋποθέσεις

για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων

από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

κατά του Συνδέσμου Αλευροβιομη-

χάνων της Ελλάδος και του Συνδέ-

σμου Ελλήνων Αλευροβιομηχάνων,

όπως προβλέπει η εισήγησης της

επιτροπής.

➽ Η Ολομέλεια της Επιτροπής Αν-

ταγωνισμού θα συνεδριάσει στις 8

Σεπτεμβρίου για να εξετάσει, κατό-

πιν σχετικής εισήγησης, τη λήψη

ασφαλιστικών μέτρων κατά του

Συνδέσμου Αλευροβιομηχάνων της

Ελλάδος και του Συνδέσμου Ελλή-

νων Αλευροβιομηχάνων, σύμφωνα

με το άρθρο 9 παρ. 7 του ν.

703/77.

μικρά μικρά

Tου Μιχάλη Αθ. Αγραφιώτη

Πολλές αλλαγές αναμένεται
να έρθουν στην κυβέρ-
νηση έπειτα από τον επι-

κείμενο ανασχηματισμό. Πολλά
στελέχη θα ακολουθήσουν το
δρόμο της τοπικής αυτοδιοίκησης
και άλλοι θα μπούνε στον κυβερ-
νητικό «χορό». Αυτοί που φεύ-
γουν είναι ο Γιάννης Μαγκριώτης,
Θοδώρα Τζάκρη, Κατερίνα Μπα-
τζελή, Σταύρος Αρναουτάκης,
Φώφη Γεννηματα και Λούκα Κα-
τσέλη. Αυτοί που έρχονται πιθανο-
λογούνται πολλοί μεταξύ των
οποίων και η Θεσσαλονικιά, Έυα
Καίλή. Επίσης, για τη θέση του
υφυπουργού Οικονομικών συζη-
τείται έντονα το όνομα του Γιώρ-
γου Φλωρίδη.

Ο Γιώργος Παπανδρέου κατήρ-
τισε στην Πάρο τη λίστα με τη νέα
κυβέρνηση μετά τον ανασχηματι-
σμό 2010 μαζί με τους Γιάννη
Ραγκούση, Παύλο Γερουλάνο και
Χάρη Παμπούκη. Τις τελευταίες
ημέρες έλαβε τις τελικές αποφά-
σεις. Σύμφωνα με πληροφορίες,
οι αλλαγές στον ανασχηματισμό
δεν θα είναι σαρωτικές. 

Από τα μεγάλα ονόματα μόνο η
Λούκα Κατσέλη θα εμφανίζεται

εκτός κυβέρνησης, ενώ επίσης
εκτός φέρεται και η υφυπουργός
Θεοδώρα Τζάκρη. Την θέση της
θα καταλάβει Βουλευτής της Βό-
ρειας Ελλάδας, πιθανότατα η Έυα
Καϊλή. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
μετακομίζει στο υπουργείο Εθνι-
κής Οικονομίας και οι υφυπουρ-
γοί-υπουργοί που θα κατέβουν ως
υποψήφιοι περιφερειάρχες στις
δημοτικές εκλογές θα αντικατα-
σταθούν. 

Ο Γιάννης Μαγκριώτης για την
Κεντρική Μακεδονία αφήνει το
υφυπουργείο υποδομών, η Κατε-
ρίνα Μπατζελή αφήνει το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την
αντικαθιστά ο μέχρι πρότινος υφυ-
πουργός Μιχάλης Καρχιμάκης, η
Λούκα Κατσέλη πιθανώς να είναι
υποψήφια για την Αττική. Φυσικά,
όπως αυτό είναι ήδη γνωστό, θα
αντικατασταθούν λόγω της καθό-
δου των στις δημοτικές εκλογές,
οι Σταύρος Αρναουτάκης και
Φώφη Γεννηματά. 

Στο Προστασίας του Πολίτη
Στην κυβέρνηση φαίνεται ότι θα

ξαναμπεί μετά από χρόνια και η
Βάσω Παπανδρέου, πιθανότατα
στο υπουργείο Προστασίας του
πολίτη.  Ο Γιάννης Ραγκούσης,

ίσως και με προαγωγή στο Μαξί-
μου, φέρεται να προτείνει στον
πρωθυπουργό ν’ ανακοινώσει τον
ανασχηματισμό μετά τις 4 Σεπτεμ-
βρίου και πριν από τις 11 του
μηνός, ημερομηνία που ο Παπαν-
δρέου θα μεταβεί στη ΔΕΘ. Έν-
τονο είναι το παρασκήνιο του
ανασχηματισμού όσον αφορά τον
Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος έχει
ζητήσει από τον πρωθυπουργό να
τον απαλλάξει από τα καθήκοντα
της δημόσιας τάξης μετά τη δολο-
φονία του υπασπιστή του Γιώργου

Βασιλάκη μέσα στο κτίριο της Κα-
τεχάκη από φάκελο-βόμβα. Ο Πα-
πανδρέου το σκεφτόταν σοβαρά
ως ενδεχόμενο μέχρι τη δολοφο-
νία του Σωκράτη Γκιόλια από την
Σέχτα Επαναστατών. Τότε κατά-
λαβε ότι η τρομοκρατία δεν εξαρ-
θρώθηκε με τη σύλληψη του
εγκέφαλου του Επαναστατικού
Αγώνα, Νίκου Μαζιώτη, και των
συνεργών του. Σε κάθε περίπτωση
πάντως, ο Χρυσοχοΐδης παραμένει
ισχυρός υποψήφιος για το υπουρ-
γείο Εθνικής Οικονομίας.

Το παρασκήνιο με τον Μαγκριώτη

Αρνητικός με την κάθοδο του στην περιφέρεια φέρεται
να είναι ο υφυπουργός Υποδομών, Γιάννης Μαγκριώ-

της. Ο ίδιος ήταν ανέκαθεν επιφυλακτικός με αυτή την πρό-
ταση, όμως προχθές που τον κάλεσε ο Πρωθυπουργός του
πρότεινε καθαρά να είναι υποψήφιος. Στην αρχή οι περισ-
σότεροι από τους υποψηφίους αρνήθηκαν την πρόταση του
Προέδρου, όμως απ’ ότι φαίνεται τους έπεισε να κατέλθουν
στη μάχη των περιφερειών. Την Κυριακή το μεσημέρι θα
ανακοινωθούν οι υποψηφιότητες και σύμφωνα με πληρο-
φορίες ο Γιάννης Μαγκριώτης απεδέχθη την πρόταση και
από Δευτέρα θα είναι έτοιμος για τη μάχη των εκλογών. Οι
τελευταίες πληροφορίες μιλούν επίσης ακόμη και για έν-
ταση της αντιπαράθεσης με τον Πάρι Κουκουλόπουλο, ο
οποίος εμμένει στην άρνησή του για την υποψηφιότητα
στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, για την οποία πλέον
προωθείται ο Αλέκος Αθανασιάδης. 

και αυτοί που φεύγουν

ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ… ΠΥΡΕΤΟΣ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ
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Ενάντια στα μνημόνια
που αλυσσοδένουν 
τη χώρα μας

Του Στέλιου Παπαθεμελή
Yποψήφιου δημάρχου Θεσσαλονίκης

Η
παράταξή μας συγκροτείται
από πολίτες περήφανους
για την πόλη τους και τις

προοπτικές της. Είμαστε οργισμένοι και αποφα-
σισμένοι. Οργισμένοι με την τρέχουσα κατά-
σταση και αποφασισμένοι να την αλλάξουμε.

Δεν έχουμε καμιά σχέση εξάρτησης με κόμ-
ματα και συμφέροντα. Αρνούμαστε να κάνουμε
το Δήμο Θεσσαλονίκης παραμάγαζο οποιωνδή-
ποτε συμφερόντων. 

Η ψήφος στην παράταξή μας είναι ψήφος ενάν-
τια στο Μνημόνιο, ή μάλλον στα αλλεπάλληλα
και ιδιαζόντως απεχθή Μνημόνια που αλυσσο-
δένουν τη χώρα μας. Είναι, παράλληλα, ψήφος
υπέρ της προστασίας του τιμίου ονόματος της
Μακεδονίας. Δεσμευόμαστε ότι θα εμποδίσουμε
«με νύχια και με δόντια» κάθε προσπάθεια ξε-
πουλήματός του ονόματος με οποιαδήποτε εκ-
δοχή σύνθετου, διπλού κ.λ.π.

Το πρόγραμμά μας είναι προϊόν διαλόγου με
τους πολίτες, που διεξάγεται σε κάθε  γειτονιά,
με πρωτοβουλία των πυρήνων που έχουμε συγ-
κροτήσει. Αυτή είναι η αρχή μας. Κάθε πρωτο-
βουλία να ξεκινά με διάλογο με τους πολίτες και
να τελειώνει με λογοδοσία.

Μπορούμε να μειώσουμε αισθητά τα δημοτικά
τέλη. Θα το κάνουμε νοικοκυρεύοντας τη διαχεί-
ριση, εξουδετερώνοντας τη σπατάλη και πατάσ-
σοντας τα φαινόμενα διαφθοράς.

Προτεραιότητές μας:
•Η δραστική ανάπλαση και ανασυγκρότηση του
αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος, με
στόχο μια αληθινή Πράσινη Πόλη. 
• Η αποκατάσταση, λειτουργία και προβολή των
μοναδικών μνημείων και η δημιουργία Κέντρου
για τη διεθνή προβολή της πόλης. 
• Η αξιοποίηση των τουριστικών δυνατοτήτων
της.
• Ο επαναπροσδιορισμός των σχέσεων δρόμοι-
πεζόδρομοι-πράσινο-κτισμένο περιβάλλον. 
• Ένα φιλόδοξο πλαίσιο δράσεων για την Υγεία,
των πολιτών στο κεφάλαιο της πρόληψης.
• Ένα νέο, πειστικό όραμα και ευκαιρίες για τους
νέους.
• Ένα Δήμο που μέσα από τις σημαντικές δυνα-
τότητες που μπορούν να αναπτυχθούν θα στηρί-
ζει την εργασία και την οικονομία της
Θεσσαλονίκης. 
• Το ζωντάνεμα των υποβαθμισμένων περιο-
χών. Πόλη καθαρή και ασφαλής. Μάχη κατά της
βρωμιάς και της εγκληματικότητας.
• Υπηρεσίες  υψηλού επιπέδου σε θέματα πολι-
τισμού, οικολογίας και κοινωνικής φροντίδας.
• Η φροντίδα των αδέσποτων ζώων είναι αρμο-
διότητα του Δήμου. Την εννοούμε και θα την κά-
νουμε πράξη προστατεύοντάς τα με
αποτελεσματικό τρόπο.

Η πόλη που αγαπάμε δεν είναι σήμερα η πόλη
που ονειρευόμαστε. Αλλά στο χέρι μας είναι να
την κάνουμε. Μπορούμε!

Σ’ αυτήν την προσπάθεια απλώνουμε το χέρι
σε όλους τους Θεσσαλονικείς και τους ζητούμε
να σταθούν δίπλα μας. Αυτοί είναι στο κέντρο της
δράσσης μας  και από αυτούς  -και μόνον αυτούς-
αντλούμε όραμα και δύναμη. 

άρθρο

Σαμαράς: «Δεν παραπλανούμε κανέναν 
με ανεδαφικές ουτοπίες»

Σε συστράτευση, αντίσταση και δια-
φυγή από την αυτοπαραίτηση και τη
μοιρολατρία καλεί τους πολίτες ο

πρόεδρος της ΝΔ, Αντώνης Σαμαράς, από
την ιστορική κοινότητα Αμπελακίων Λάρι-
σας. «Δεν παραπλανώ κανέναν με ανεδα-
φικές ουτοπίες. Προτείνουμε
συγκεκριμένες, χειροπιαστές λύσεις για
την έξοδο από την κρίση για ανάπτυξη και
ευημερία», είπε.

Προτάσσοντας την ανάγκη «να υπάρξει
μια άλλη νοοτροπία για τη ζωή και την πα-
τρίδα, μια νέα αντίληψη εργατικότητας,
αγάπη για τον τόπο, συνεργασία και αλλη-
λεγγύη μεταξύ μας για να αυξήσουμε τον
εθνικό πλούτο», ο πρόεδρος της ΝΔ Αντώ-
νης Σαμαράς «απάντησε» στον πρωθυ-
πουργό Γ. Παπανδρέου και τον τέταρτο
δρόμο για τον οποίο πρόσφατα έκανε ανα-
φορά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και της Σο-
σιαλιστικής Διεθνούς.

Κάνοντας λόγο για ένα νέο μοντέλο ανά-
πτυξης, ο κ.Σαμαράς αναφέρθηκε σε δύο
ζητούμενα: την ανταγωνιστικότητα και τη

διάχυση των ευκαιριών, «δύο στοιχεία»,
όπως είπε, «αυτονόητα παντού αλλού,
αλλά απαγορευμένες λέξεις, τις τελευταίες
δεκαετίες, στην Ελλάδα».

Στο σημείο αυτό επανέλαβε το μίγμα οι-
κονομικής πολιτικής που προτείνει η ΝΔ
για γρηγορότερη απαλλαγή από το μνημό-
νιο. 

«Η λύση που προτείνουμε, εμείς στη ΝΔ,
σήμερα, δεν περιορίζεται σε μια λογική φο-
ροεισπρακτική και μόνο -όπως είναι αυτή
του μνημονίου- που βυθίζει την αγορά στα
λουκέτα, την ανεργία, σε έναν φαύλο
κύκλο ύφεσης. Δεν θεωρώ "μονόδρομο" το
να σου υποδεικνύουν οι ξένοι πως θα μας
σώσουν, το πώς θα μας κυβερνήσουν οι
δανειστές. Θέλουμε εξυγίανση του κρά-
τους, της οικονομίας, να μειώσουμε δρα-
στικά τα χρέη. Αγωνιζόμαστε για μια
Ελλάδα και πάλι ανταγωνιστική. Πρωτο-
πόρο και παράδειγμα προς μίμηση. Όχι
ένα ταπεινωμένο επαίτη δανεικών», είπε ο
πρόεδρος της ΝΔ, καλώντας τους πολίτες
στις επερχόμενες εκλογές να σκεφτούν.

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Μηνύματα αισιοδοξίας 
από Γ. Παπανδρέου
Τριάντα έξι χρόνια μετά

την ιδρυτική διακήρυξη
του ΠΑΣΟΚ, η φετινή 3η

του Σεπτέμβρη είναι αρκετά
διαφορετική από τις προηγού-
μενες επετείους. Με την ομι-
λία του κατά την έναρξη του
Εθνικού Συμβουλίου, ο πρω-
θυπουργός Γ. Παπανδρέου
απάντησε με μηνύματα αισιο-
δοξίας στις αντιδράσεις -κοι-
νωνικές και εσωκομματικές-
για τα μέτρα λιτότητας στο
πλαίσιο του Μνημονίου, στέλ-
νοντας παράλληλα ένα ξεκά-
θαρο μήνυμα στους
υπουργούς που δεν επιθυμούν
να αναλάβουν ενεργό ρόλο
στην Αυτοδιοίκηση. 

Στη διάρκεια του Εθνικού
Συμβουλίου θα «κλειδώσουν»
οι υποψηφιότητες για τις περι-
φέρειες και τους μεγάλους δή-
μους της χώρας, εν όψει των
εκλογών στην Αυτοδιοίκηση,
τον Νοέμβριο. Μέχρι την Κυ-
ριακή, οπότε αναμένονται οι
επίσημες ανακοινώσεις, θα
πρέπει να καμφθούν οι αντι-
δράσεις των υπουργών και
υφυπουργών που αρνούνται
την πρόταση της Ιπποκράτους

να είναι υποψήφιοι.
Οι διαφωνίες, πάντως, δεν

έχουν ξεπεραστεί. Στο πλαίσιο
αυτό, την Πέμπτη ο πρωθυ-
πουργός συναντήθηκε με την
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης Κατερίνα Μπατζελή
(ακούγεται για την περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας), τον υφυ-
πουργό Δικαιοσύνης Απόστολο
Κατσιφάρα (ακούγεται και για
τον δήμο Πατρέων και για την
περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας)

και τον υφυπουργό Δικτύων
και Υποδομών Γιάννη Μαγ-
κριώτη (συζητείται για την
Κεντρική Μακεδονία, μαζί με
το όνομα του Χάρη Καστανίδη,
που επίσης διαφωνεί).

Σύμφωνα με πληροφορίες,
αρνητική απάντηση εισέπραξε
ο κ. Παπανδρέου και από τους
Πάρι Κουκουλόπουλο (για την
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδο-
νίας) και Άντζελα Γκερέκου
(για την Περιφέρεια Ιονίων

Νήσων). «Ναι» στην πρόταση
Παπανδρέου είπαν ο βουλευ-
τής Καβάλας Μιχάλης Τιμοσί-
δης (για την Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας-Θρά-
κης) και ο νυν νομάρχης Πει-
ραιά Γιάννης Μίχας για τον
Δήμο Πειραιά. Ο κ. Μίχας φέ-
ρεται, ωστόσο, να έθεσε ως
όρο για τη δική του αποδοχή
να μην είναι υποψήφιος Περι-
φερειάρχης Αττικής ο νυν νο-
μάρχης Γιάννης Σγουρός.



Karfitsa WEEKEND 11Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου 2010 KARFITSOMATA

➽ Αιχμηρή ήταν η δήλωση του
εκπροσώπου της Νέας Δημοκρα-
τίας κ. Πάνου Παναγιωτόπου-
λου, με αφορμή τις «ζυμώσεις»
στο ΠΑΣΟΚ σχετικά με την επι-
λογή υποψηφίων για τις περιφε-
ρειακές εκλογές. «Ο
πολυδιαφημισμένος "Καλλικρά-
της" του πρωθυπουργού απαξιώ-
νεται από το ίδιο το ΠΑΣΟΚ»,
τόνισε ο κ. Παναγιωτόπουλος,
αφού -όπως είπε- «τα περισσό-
τερα από τα βασικά στελέχη του
κ. Παπανδρέου αρνούνται να
είναι υποψήφιοι Περιφερειάρ-
χες».

➽ Για ακριβές στην τσέπη των
εργαζομένων ψευτολύσεις έκανε
λόγο ο κ. Δημήτρης Στρατούλης,
μέλος της Π.Γ. του ΣΥΝ και της
επιτροπής εργατικής πολιτικής
του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την
εγκύκλιο του Υπουργείου Εργα-
σίας για την αναγνώριση πλα-
σματικών χρόνων ασφάλισης. «Η
κυβέρνηση, αφού πρώτα αύξησε
δραστικά τα όρια ηλικίας συντα-
ξιοδότησης, τώρα ζητά από τους
ασφαλισμένους, για να μπορέ-
σουν να πάρουν σύνταξη, να
πληρώσουν κι από πάνω ένα με-
γάλο χαράτσι στο όνομα πλα-
σματικών χρόνων», ανέφερε σε
δήλωσή του.

➽ Αναπροσαρμόζονται τα χρη-
ματικά ποσά για τη σύναψη δη-
μοσίων συμβάσεων (εκτέλεσης
έργων, προμηθειών, παροχής
υπηρεσιών) με απευθείας ανά-
θεση και συνοπτική διαδικασία
(πρόχειρο διαγωνισμό), για τους
ΟΤΑ α’ βαθμού με εκείνα που
ισχύουν στο Δημόσιο, σύμφωνα
με απόφαση του υπουργού Οικο-
νομικών και επείγουσα εγκύκλιο
του υπουργείου Εσωτερικών. 

- Συγκεκριμένα, για δημόσιες
συμβάσεις έργων στην περί-
πτωση συνοπτικής διαδικασίας
(πρόχειρου διαγωνισμού)
60.000 ευρώ μη συμπεριλαμβα-
νομένου του ΦΠΑ και για δημό-
σιες συμβάσεις υπηρεσιών εκτός
του πεδίου του Ν. 3316/2005
60.000 ευρώ, προκειμένου για
συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο
διαγωνισμό) και 20.000 ευρώ
για απευθείας ανάθεση (δια-
πραγμάτευση χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης) μη συμπεριλαμβα-
νομένου του ΦΠΑ.

εν συντομία

Στην πόρτα 
της εξόδου
Δύσκολα τα πράγματα για την Κατερίνα
Μπατζελή. Η νυν υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης κινδυνεύει να γίνει πρώην,
μετά την άρνηση της να είναι υποψήφια
περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας. Ο
Γιώργος Παπανδρέου δεν δέχεται εύ-
κολα το «όχι» και ασφαλείς πληροφορίες
αναφέρουν πως η αντίστροφη μέτρηση
για την παρουσία της στην κυβέρνηση
έχει ξεκινήσει. Το ίδιο ισχύει και για
άλλα δυο μέλη του υπουργικού συμβου-
λίου που δεν ανταποκρίθηκαν «ζεστά»
στο κάλεσμα Παπανδρέου να «κατέβουν»
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Στην περίπτωση που η
κυρία Μπατζελή βρεθεί
εκτός κυβερνητικού σχή-
ματος, πιθανότερος διά-
δοχος της θεωρείται ο
νυν υφυπουργός, Μ.

Καρχιμάκης. 

Τρίζουν καρέκλες!
Σε νέο κύκλο εσωστρέφειας ενδέχεται να μπει η Ρηγίλ-
λης στην περίπτωση που τα αποτελέσματα των δημοτι-
κών και περιφερειακών εκλογών δεν είναι τα
αναμενόμενα. Οι επιλογές Σαμαρά έχουν προβληματί-
σει και πολλοί είναι αυτοί που τον περιμένουν στη…
γωνία στην περίπτωση που το κόμμα της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης κινηθεί σε «ρηχά νερά». Η δήλωση του Θα-
νάση Γιαννόπουλου «ας δούμε τα αποτελέσματα πως θα είναι και
έχουμε μπροστά μας αρκετό χρονικό διάστημα για να κάνουμε την οποιαδήποτε κρι-
τική», είναι ενδεικτική των προθέσεων αρκετών πρωτοκλασάτων στελεχών. Γιατί ένα
είναι σίγουρο. Αν η ΝΔ  «πατώσει» στις 7 Νοεμβρίου, θα… εμφανιστούν αρκετοί
«διαφωνούντες» που τώρα κρατούν το στόμα τους κλειστό για χάρη της ενότητας. 

Καμπανοκρουσίες…
Αγρια κόντρα ξέσπασε μεταξύ της υπουργού Οικονομίας Λούκας Κατσέλη με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ
Σωκράτη Ξυνίδη κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Πολιτικού Συμβουλίου. Παρόντες ήταν ο πρωθυ-
πουργός αλλά και ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Αφορμή, ήταν η παρέμβαση του
κ. Ξυνίδη, ο οποίος έκανε λόγο για αναποτελεσματική οικονομική πολιτική που δεν κατάφερε να αντιμε-
τωπίσει την ακρίβεια, την κερδοσκοπία. 
Αποτέλεσμα ήταν να αντιδράσει έντονα η κα Κατσέλη που όλα αυτά είναι τομέας ευθύνης της και απευ-
θυνόμενη στον κ. Ξυνίδη να του πει «τι είναι αυτά που λες... να ανακαλέσεις αμέσως... παραλάβαμε ένα
χάος».  Ωστόσο, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ όχι μόνο δεν ανακάλεσε, αλλά, όπως της ανέφερε, τα ίδια
θα πει και κατά τη σημερινή ομιλία του στο Εθνικό Συμβούλιο του Κινήματος. Και μάλιστα σε ήχο
πλάγιο δεύτερο, με… καμπάνες!

«Αν χρειαστεί να εφαρμοστούν για ένα
διάστημα πολιτικές λιτότητας
προκειμένου να προλάβουμε τα

χειρότερα ή να βελτιώσουμε τον ανταγωνισμό μας,
τις επενδύσεις κλπ, πρέπει να το κάνει η Ευρώπη.
Από την άλλη πλευρά, πρέπει να δούμε πώς θα
εξασφαλίσουμε -και αυτός είναι ο ρόλος της
πολιτικής - ένα επίπεδο, το οποίο θα είναι αντάξιο
αυτού που αποκτήθηκε μετά τον Πόλεμο, ο οποίος
άφησε καθημαγμένη και φτωχή την Ευρώπη, μέσω
της ευρωπαϊκής πολιτικής της Κοινής Αγοράς και
μετά της Ευρωπαϊκής Ενωσης».Τα παραπάνω
τόνισε η ευρωβουλευτής της ΝΔ Μαριέττα
Γιαννάκου, εξερχόμενη του Προεδρικού Μεγάρου,
όπου έγινε δεκτή από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια. Δύσκολη
ισορροπία…

Αλέξης με Αλέκο για… Αλέξη
Αναβλήθηκε για το μεσημέρι του Σαββάτου η προγραμματισμένη για την Πέμπτη συνε-

δρίαση της Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ όπου επρόκειτο να συζητηθούν οι υποψηφιότητες
για την Περιφέρεια Αττικής.
Σύμφωνα με πληροφορίες την αναβολή της συνεδρίασης ζήτησε ο ΣΥΝ προκειμένου
να παραστεί και ο Μ.Γλέζος (βρίσκεται εκτός Αθηνών) το όνομα του οποίου συζητή-
θηκε ως εναλλακτική ενωτική λύση για την Περιφέρεια Αττικής. Σημειώνεται ότι την

Παρασκευή αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του ο κ. Αλέκος Αλαβάνος,
τυχόν υποψηφιότητα του οποίου έχει αποκλείσει η Κουμουνδούρου. 

Ο ΣΥΝ επιμένει στην υποψηφιότητα του εργατολόγου Αλέξη Μητρόπουλου και ως
εναλλακτική-ενωτική λύση προτείνει εκείνη του κ. Γλέζου. Από την πλευρά του ο κ. Αλαβάνος
φέρεται να έχει διαμηνύσει σε συντρόφους του στον ΣΥΡΙΖΑ ότι θα διεκδικήσει ούτως ή άλλως
την Περιφέρεια διότι έχει διεισδυτικότητα και σε άλλους χώρους.

«Να παρευρεθείτε…»
Μαθαίνω ότι επιτακτική ήταν η παράκληση του υφυπουργού Υποδο-
μών Γιάννη Μαγκριώτη, για συμμετοχή των δημάρχων στην ημερίδα
του ΤΕΕ σε σχέση με τα αντιπλημμυρικά έργα. Και καλά για λόγους
πολιτικής «στήριξης» οι… πράσινοι δήμαρχοι εμφανίστηκαν. Το
θέμα είναι ότι την έντονη «παραίνεση» ακολούθησαν και οι «γαλά-

ζιοι», καθώς, όσο να ‘ναι, υποψήφιος περιφερειάρχης πρόκειται να γίνει,
ίσως σκέφτηκαν «ποτέ δεν ξέρεις…». 

KOYIZ
Σε ποια «γαλάζια» οικογέ-

νεια της Αθήνας επικρατεί δι-
χασμός για το πολιτικό μέλλον
μάνας και κόρης. Η πρώτη δεν

είναι διατεθειμένη να… θυσιαστεί
για το παιδί της και η δεύτερη το

πήρε απόφαση να… απογαλα-
κτιστεί πολιτικά και να διεκ-

δικήσει το μερίδιο που
της αναλογεί. 
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Εντός πόλεως

➽ Τις προτάσεις του υπουργείου

Πολιτισμού και Τουρισμού για

τον τρόπο υλοποίησης του πεντα-

ετούς προγράμματος «Σταυρο-

δρόμι Πολιτισμών» στη

Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο

υπουργός, Παύλος Γερουλάνος.

«Στόχος του προγράμματος είναι

ουσιαστικά ο συντονισμός της

δράσης των πολιτιστικών φορέων

της Θεσσαλονίκης, ώστε ο σημαν-

τικός πλούτος της πόλης, που ξε-

κινά από τον αρχαίο πολιτισμό,

το Βυζάντιο και φτάνει στην έκ-

φραση της νέας δημιουργίας, να

αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυ-

νατό τρόπο και η Θεσσαλονίκη να

εκπέμψει τόσο προς τα Βαλκάνια

όσο και προς την Αθήνα μια ενι-

αία πολιτιστική και τουριστική

ταυτότητα», σημείωσε, μεταξύ

άλλων, ο υπουργός.

➽ Βάσει του σχεδίου, κάθε

χρόνο οι πολιτιστικοί φορείς της

Θεσαλονίκης -και όποιος άλλος

μπορεί και θέλει να συμβάλει- θα

συμμετέχει στην πρόσκληση της

πόλης προς έναν πολιτισμό και θα

ανταλλάσσει μαζί του πολιτιστικά

αγαθά. Ουσιαστικά, για έναν

χρόνο η πόλη θα παίζει τον ρόλο

του οικοδεσπότη σε έναν πολιτι-

σμό. Η αρχή θα γίνει από το

2011 με το πρόγραμμα για τη

Μέση Ανατολή, θα ακολουθήσει

το 2012 το πρόγραμμα για τα

Βαλκάνια και τη Νοτιανατολική

Ευρώπη (με αφορμή και τη συμ-

πλήρωση των 100 χρόνων από

την απελευθέρωση της πόλης),

ενώ θα ακολουθήσουν θεματικά

προγράμματα - αφιερώματα και

ανταλλαγές με τη Ρωσία, την Κίνα

και άλλες χώρες.

➽ Στους λαθρεπιβάτες αποδίδει

την ευθύνη για τις αυξήσεις των

εισιτηρίων ο ΟΑΣΘ σύμφωνα με

ανακοίνωσή του, μέσω της οποίας

καλεί το επιβατικό κοινό να μετα-

κινείται με την καταβολή του νό-

μιμου κομίστρου. «Είναι

προφανές ότι η μη καταβολή κομί-

στρου από ορισμένους επιβάτες,

επιβαρύνει τελικά τους νομοτα-

γείς πολίτες, αφού το τμήμα των

εσόδων που πρέπει να εισπραχθεί

από τα εισιτήρια επιμερίζεται σε

λιγότερους και όχι σε όλους,

πράγμα που θα οδηγήσει στην

αύξηση της τιμής των εισιτηρίων»

αναφέρεται χαρακτηριστικά στην

ανακοίνωση.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κλειστός ο κόμβος Κ13 λόγω έργων

Εργασίες αποκατάστασης του
οδοστρώματος στον κόμβο Κ13
(διασταύρωση ανατολικής περι-

φερειακής οδού Θεσσαλονίκης, με
οδό Εθνικής Αντιστάσεως, Νοσοκο-
μείο «Άγιος Παύλος») θα πραγματο-
ποιήσουν για έξι ώρες τα
ξημερώματα της ερχόμενης Τρίτης
τα συνεργεία της Διεύθυνσης Ελέγ-
χου Συντήρησης Έργων της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Οι εργασίες θα εκτελεστούν από τα

μεσάνυχτα της ερχόμενης Δευτέρας
6 Σεπτεμβρίου 2010 προς Τρίτη 7
Σεπτεμβρίου μέχρι τις 6 το πρωί. Για
να εκτελεστούν γρήγορα και ορθά οι
εργασίες ο Κ13 θα αποκλειστεί από
την κυκλοφορία των οχημάτων και οι
οδηγοί θα ακολουθούν εναλλακτικές
διαδρομές. 
Στη διάρκεια των έξι ωρών τα σημεία
αποκλεισμού του Κ13 είναι:
- από την Ανατολική Περιφερειακή
προς την είσοδο του Νοσοκομείου

«Άγιος Παύλος». Η κυκλοφορία για
όσους κινούνται με κατεύθυνση ανα-
τολικά προς Φοίνικα, αεροδρόμιο
«Μακεδονία» κτλ. θα διοχετεύεται
δια μέσου της οδού Ποσειδώνος (εμ-
πορικό κέντρο «Μακεδονία»), Κνω-
σού κτλ. Για όσους κινούνται με
κατεύθυνση δυτικά θα διοχετεύεται
δια μέσου της οδού Ποσειδώνος
(Makro) και Εθνικής Αντιστάσεως.
- από την οδό Εθνικής Αντιστάσεως
(στο ρεύμα προς Φοίνικα, αεροδρό-

μιο κτλ.) πριν από τον Κ13 και την
οδό Μακεδονίας. Η κυκλοφορία θα
διοχετεύεται στον παράλληλο δρόμο
πριν από την οδό Μακεδονίας και θα
διεξάγεται επί της οδού Δημοκρίτου.
Από το αεροδρόμιο «Μακεδονία»
μετά την οδό Μαρίνου Αντύπα προς
Θεσσαλονίκη. Η κυκλοφορία θα διο-
χετεύεται είτε από την οδό Μαρίνου
Αντύπα, είτε από την οδό Ικάρων,
Δημοκρίτου, Αίαντος και Εθνικής Αν-
τιστάσεως.

20 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΟ 71% ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Σε ισχύ τίθεται από τη τη
Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου,
το νέο Δελτίο Τιμών φαρ-

μάκων προβλέποντας μειώσεις
τιμών σε εκατοντάδες φάρμακα
και σκευάσματα. Θα υπάρχουν
1.795 τιμές πρωτοτύπων φαρ-
μάκων, 400 τιμές ορών, 11
τιμές οδοντιατρικών ενέσεων,
151 τιμές παραγώγων αίματος
και 223 τιμές φαρμάκων βάσει
κοστολογίου. Συνολικά, δηλαδή,
το νέο δελτίο τιμών φαρμάκων
θα περιλαμβάνει 2.648 τιμές.

Η σχετική αγορανομική διά-
ταξη προβλέπει πλαφόν μει-
ώσεων μέχρι και 40% στις τιμές
χονδρικής των φαρμακευτικών
προϊόντων ανά κατηγορία τιμής
και αυξήσεων μέχρι και 10%.

Ειδικότερα:
✱ Από 3,01 ευρώ έως 5

ευρώ το ανώτατο όριο μείωσης
ορίζεται στο -20% και αύξησης
στο 10%,
✱ από 5,01 ευρώ έως 10

ευρώ το ανώτατο όριο μείωσης
ορίζεται στο 25% και αύξησης
στο 5%,
✱ από 10,01 ευρώ μέχρι 15

ευρώ το ανώτατο όριο μείωσης
ορίζεται στο 30% και αύξησης
στο 5%,
✱ από 15,01 ευρώ έως 40

ευρώ το ανώτατο όριο μείωσης
ορίζεται στο 35% και αύξησης
στο 5%,
✱ από 40,01 ευρώ έως 50

ευρώ το ανώτατο όριο μείωσης
ορίζεται στο 40% και αύξησης
στο 5%,
✱ από 50,01 ευρώ και άνω

σύμφωνα με τα οριζόμενα στα

αρ. 336, 337, 338 και 342 του
Αγορανομικού Κώδικα (δεν
ισχύει ανώτατο όριο ποσοστού
μείωσης) ενώ το ανώτατο ποσο-
στό αύξησης ορίζεται στο +5%.
Επισημαίνεται ότι στις ανωτέρω
τιμές πρωτοτύπων και νέων
φαρμάκων θα προσαρμοστούν
οι τιμές των αντίστοιχων αντιγρά-
φων.

20 ελέγχουν το 71%
Την ίδια στιγμή, είκοσι επιχει-

ρήσεις αποσπούν φέτος ποσο-
στό 70,8% της ελληνικής
φαρμακευτικής αγοράς, σύμ-
φωνα με στοιχεία τα οποία αφο-
ρούν την εξέλιξη των πωλήσεων
των εγχώριων φαρμακευτικών

επιχειρήσεων προς τα φαρμα-
κεία και τις φαρμακαποθήκες
της χώρας την περίοδο Ιανουα-
ρίου - Ιουλίου.

Μάλιστα, λόγω της πτώσης
των τιμών από τον περασμένο
Μάιο κατά 20% περίπου, σημει-
ώνονται ανακατατάξεις σε επι-
χειρηματικό επίπεδο, καθώς στο
επτάμηνο κατεγράφη μείωση
του όγκου των πωλήσεων κατά
4,2% και των εσόδων των 382
συνολικά επιχειρήσεων του κλά-
δου κατά 5,1% (-24,7% τον
Ιούνιο και -27,6% τον Ιούλιο),
όπως προκύπτει από τα στοιχεία
της εξειδικευμένης εταιρείας με-
τρήσεων του τομέα, IMS. 

Στην κορυφή του σχετικού πί-

νακα, με κριτήριο τα έσοδα, βρί-
σκονται οι επιχειρήσεις Novartis
με μερίδιο 8,4% (7,9% το αντί-
στοιχο επτάμηνο του 2009),
Sanofi-Aventis με 7,9% (7,8%),
Pfizer με 7,4% (7,7%), ΒΙΑΝΕΞ
με 6% (6,1%) και AstraZeneca
με 5,3% (5,4%), οι οποίες συγ-
κεντρώνουν αθροιστικά μερίδιο
35%, με συνολικές πωλήσεις
που ανέρχονται σε 896 εκατ.
ευρώ. Οι ίδιες αυτές επιχειρή-
σεις, εκ των οποίων ελληνικής
ιδιοκτησίας είναι μόνο η τέ-
ταρτη, το αντίστοιχο χρονικό διά-
στημα του 2009 κατείχαν
μερίδιο 34,9%, με συνολικές
πωλήσεις ύψους 939 εκατ.
ευρώ. 

Μειωμένες τιμές σε εκατοντάδες 
φάρμακα με το νέο Δελτίο
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Βλέπουν ύφεση μικρότερη του 4%

Την εκτίμησή του ότι το 2010 η
ελληνική οικονομία θα συρρι-
κνωθεί σε ποσοστό μικρότερο

του 4%, παρά τις προβλέψεις για το
αντίθετο, εκφράζει σε συνέντευξή
του στη γαλλική εφημερίδα La
Croix. ο υπουργός Οικονομικών,
Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ενώ
τονίζει ότι δεν θα υπάρξει πρό-
βλημα στη μείωση του ελλείμματος
στο 8,1% του ΑΕΠ φέτος.
Όπως σημειώνει ο κ. Παπακων-

σταντίνου, υπάρχει ακόμα η πιθα-
νότητα μικρότερης του 4% συρρί-
κνωσης για φέτος βάσει των
στοιχείων του πρώτου τριμήνου και
συμπληρώνει ότι μόλις αποκατα-
σταθεί η εμπιστοσύνη, οι Έλληνες
θα αρχίσουν και πάλι τις δαπάνες.
Όσον αφορά το 2011, εκτιμά ότι θα
έχουμε αρνητική ανάπτυξη το 2011,
αλλά πολύ μικρότερη και αναφέρει
ότι ανάπτυξη θα ξεκινήσει εκ νέου
και θα υποστηρίζεται από τις δομι-

κές μας μεταρρυθμίσεις.

Με τα μάτια της Eurostat
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Euro-
stat, ο ρυθμός ανάπτυξης της ελλη-
νικής οικονομίας διαμορφώθηκε
στο -3,5% το δεύτερο τρίμηνο του
2010, σε σχέση με το αντίστοιχο τρί-
μηνο του 2009, ενώ την ίδια πε-
ρίοδο τόσο στην ευρωζώνη όσο και
στην ΕΕ το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά
1,9%. 

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΦΟΒΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ 

Μισό βήμα πίσω φαίνεται ότι
κάνει τις τελευταίες ώρες το
οικονομικό επιτελείο της κυ-
βέρνησης αναφορικά με το
μέτρο της εξομοίωσης του πε-
τρελαίου θέρμανσης και κίνη-
σης. Αιτία; Η κοινωνική
δυσαρέσκεια που προκαλεί,
λόγω της σημαντικής επιβά-
ρυνσης που θα προκαλέσει στα
νοικοκυριά. 

Υπολογίζεται ότι το κόστος του μέ-
τρου θα φτάσει σε ένα μηνιάτικο,
γεγονός το οποίο σε περιόδους

κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε, με-
τράει πολλαπλασιαστικά.

Έτσι, από το υπουργείο Οικονομικών
διαρρέεται τις τελευταίες ώρες ότι η
εξομοίωση είναι ένα από τα πολλά
μέτρα που εξετάζονται, αλλά προς το
παρόν τουλάχιστον δεν συνιστά ειλημ-
μένη απόφαση της κυβέρνησης. Σχε-
τική παρέμβαση φέρεται να έκανε ο
Γενικός Γραμματέας του υπουργείου κ.
Δ. Γεωργακόπουλος, επιχειρώντας κατ΄
αυτόν τον τρόπο να αμβλύνει τις εντυ-
πώσεις.

Στα ύψη το πετρέλαιο
Στην κυβέρνηση φοβούνται πως εν-

δεχόμενη εκτόξευση της τιμής πώλησης
του πετρελαίου θέρμανσης θα σηματο-
δοτήσει σωρεία κοινωνικών αντιδρά-
σεων. Σύμφωνα με τις πρώτες
εκτιμήσεις που γίνονται από την αγορά,
το προϊόν θα φτάσει να πωλείται στη
λιανική έναντι 1,25-1,30 ευρώ το λίτρο

αντί για 0,77-0,82 ευρώ το λίτρο που
θα πωλείτο εάν ίσχυε ο μειωμένος
φόρος. 

Αύξηση έως 100%
Σε ορισμένες ακραίες περιπτώσεις

μάλιστα, η αύξηση μπορεί να φτάσει
ακόμα και στο 100%, καθιστώντας
ακόμα πιο δυσχερή τη θέση των νοικο-
κυριών που θα κληθούν να σηκώσουν

το βάρος. Στο υπουργείο Οικονομικών,
που αντιλαμβάνονται ότι κινδυνεύουν
να χάσουν το παιχνίδι της επικοινωνίας
και το μέτρο να τους γυρίσει σε μπού-
μερανγκ, ετοιμάζονται πυρετωδώς για
να ανακοινώσουν τις λεπτομέρειες της
επιστροφής μέρους του ποσού που θα
μπει ως καπέλο, σε όλους όσοι έχουν
πραγματικά ανάγκη αυτής της επιστρο-
φής.

Δεύτερες σκέψεις για την
εξομοίωση του πετρελαίου 

Αιτία πολέμου 
το… νερό

Της Χριστίνας Ζαχαρία*

Τ
ο παρελθόν μας έχει
διδάξει πολλούς λό-
γους για τους οποίους

ένας πόλεμος μπορεί να ξεσπάσει. Οι πε-
ρισσότεροι όμως εμπίπτουν στην οικονο-
μική σφαίρα, όπως ο έλεγχος των
πετρελαϊκών κοιτασμάτων, ο έλεγχος
ενός σημαντικού εμπορικού σημείου
καθώς επίσης και η επέκταση των οικο-
νομικών δραστηριοτήτων μίας χώρας.
Σύντομα στον κατάλογο θα προστεθεί και
η έλλειψη νερού, καθώς δεν είναι λίγες
εκείνες οι χώρες οι οποίες ήδη αντιμετω-
πίζουν προβλήματα λειψυδρίας.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα
αποτελούν οι χώρες τις Αφρικής. Τόσο
λόγω κλίματος όσο και λόγω γεωγρα-
φίας, οι χώρες αυτές δεν έχουν πρό-
σβαση στο νερό. Ο Νείλος ποταμός, ο
οποίος διασχίζει δέκα χώρες της ηπεί-
ρου, αποτελεί την μόνη σωτήρια λέμβο
σε αυτό το κυνήγι του υδάτινου στοι-
χείου. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα έχει
αποτελέσει μήλο της έριδος μεταξύ των
προνομιούχων αυτών χωρών καθώς η
κάθε μία έχει προσπαθήσει να ελέγξει
τμήμα του ποταμού μέσω της κατασκευής
φραγμάτων.

Ανάλογη κατάσταση συναντάμε και στη
Μέση Ανατολή. Το Παλαιστινιακό είναι
ένα ζήτημα το οποίο έχει απασχολήσει
πολλές δεκαετίες τη διεθνή κοινότητα
αλλά και τις δύο αντικρουόμενες πλευ-
ρές: το Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους. Η
επίλυσή του έχει βρεθεί πολλές φορές
στο προσκήνιο με πιο πρόσφατη την
προσπάθεια του προέδρου των ΗΠΑ,
Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος κάλεσε τις
δύο πλευρές να καθίσουν στο τραπέζι
των διαπραγματεύσεων για τελική επί-
λυση των διμερών διαφορών, μεταξύ
των οποίων και τη διαχείριση του νερού.
Δυστυχώς όμως, στο παρελθόν, η ισραη-
λινή κυβέρνηση είχε δηλώσει ότι δεν θα
προβεί σε επίλυση του ζητήματος εάν δεν
υπάρξει, για την χώρα, διασφάλιση ευ-
νοϊκού καθεστώς των υδάτων. Από την
παλαιστινιακή πλευρά, η συμμόρφωση
σε ένα τόσο φλέγον θέμα μπορεί να οδη-
γήσει μελλοντικά σε σύρραξη.

Η διαχείριση των υδάτινων πόρων
ανά τον κόσμο θα βρεθεί στο προσκήνιο
και θα απασχολήσει το σύνολο της διε-
θνούς κοινότητας. Η τελευταία θα έρθει
αντιμέτωπη με μία παγκόσμια κρίση την
οποία και θα κληθεί να διευθετήσει στη
βάση ειρηνικών διαπραγματεύσεων. Η
εποχή στην οποία το υδάτινο στοιχείο θα
αποτελέσει αιτία πολέμου δεν είναι μα-
κριά. Άλλωστε, ήδη η κινητικότητα στη
Μαύρη Ήπειρο έχει ξεκινήσει…

* Η Χριστίνα Ζαχαρία είναι πολιτικός
επιστήμονας

άποψη
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Ελληνο-τουρκικά:
casus belli και
αμοιβαιότητα

Του Γιώργου
Βοσκόπουλου*

Μ
ε πρόσφατη
δήλωση του ο
Τ ο ύ ρ κ ο ς

ΥΠΕΞ κ. Νταβούτογλου συνέδεσε την
άρση του casus belli από πλευράς
Τουρκίας με «αμοιβαίες» κινήσεις από
την Ελλάδα. Δηλώνοντας με έμφαση
ότι μόνο με  «βήματα που θα γίνουν
αμοιβαία θα αλλάξει η συμπεριφορά
της Τουρκίας και της Ελλάδας», έθεσε
εκ νέου το στρατηγικό πλαίσιο προ-
σέγγισης της Ελλάδας εντός μίας λο-
γικής αμοιβαιότητας. 

Δεν θα υπήρχαν ενστάσεις σε μία
τέτοια πολιτική αν δεν παρέπεμπε σε
ετεροβαρείς κινήσεις δύο χωρών που
δρουν με άξονα τον ιδεαλισμό και τον
μιλιταρισμό αντίστοιχα. Δύο σημεία
θα πρέπει να υπογραμμιστούν. Πρώ-
τον, μία υποψήφια προς ένταξη χώρα
απειλεί με πόλεμο μία χώρα μέλος της
ΕΕ σε περίπτωση που ασκήσει νόμιμο
δικαίωμα που θεμελιώνεται στο διε-
θνές δίκαιο. Δεύτερον, η ευρύτερη
τουρκική πολιτική διαμορφώνει μία
επικοινωνιακή ατζέντα ήσσονος ση-
μασίας όσον αφορά την οντολογία
των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας. Η
λογική της αμοιβαιότητας απαιτεί ισο-
βαρείς δράσεις και από τις δύο πλευ-
ρές, κάτι που δεν υφίσταται. Η ουσία
των προβλημάτων παραμένει αμετά-
βλητη παρά την προσπάθεια της ελλη-
νικής διπλωματίας να εξωραΐσει τα
δεδομένα και να λειτουργήσει με επι-
κοινωνιακή λογική προς το εσωτερικό
υπό το βάρος ενός αιθεροβάμονος κο-
σμοπολιτισμού. 

Αυτό που δεν έχει αποσαφηνίσει η
τουρκική πλευρά είναι ποια «αμοι-
βαία» κίνηση της Ελλάδας θα οδηγή-
σει στην άρση του casus belli. Η
λογική και η ιστορική εμπειρία σε
συνδυασμό με την ανάλυση της δια-
χρονικής τουρκικής επεκτατικής πολι-
τικής φωτογραφίζουν την
απεμπόληση του νόμιμου δικαιώμα-
τος της Ελλάδας να επεκτείνει τα χω-
ρικά της ύδατα. Αυτό καταρρίπτει το
επιχείρημα της αμοιβαιότητας και θε-
μελιώνει τις διμερείς σχέσεις στην πο-
λιτική ισχύος. Παράλληλα εκθέτει την
Ένωση και όσους αναλύουν τη διεθνή
πολιτική με νόρμες που παραπέμ-
πουν στο επιθυμητό και όχι στο υφι-
στάμενο. 

* Ο κ. Βοσκόπουλος είναι επίκ. καθηγητής
του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.            

άποψη

Μέτρα για αν αντιμετωπίσουν τον τυφώνα Ερλ παίρνουν οι αμερικανικές αρχές,
καθώς μέσα στις επόμενες ημέρες θα βρεθεί κοντά στις ανατολικές ακτές των
ΗΠΑ.

Ο ηγέτης της Ρωσικής αντιπολίτευσης, Μπόρις Νέμτσοφ, συλλαμβάνεται ενώ
συμμετέχει σε απαγορευμένη διαδήλωση κατά της ρωσικής κυβέρνησης στη
Μόσχα, την περασμένη Τρίτη 31 Αυγούστου.

Αντίγραφα του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας Τόνι Μπλερ
εκτίθενται σε βιβλιοπωλείο στο Λονδίνο. Στα απομνημονεύματα του Τόνι Μπλερ,
"Ένα Ταξίδι", αναφέρεται ότι ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός δεν μετανιώνει
για τον πόλεμο στο Ιράκ, αν και έκλαψε για τα θύματα.

Τρεις άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και 57 αγνοούνται από νέες κατολισθήσεις
στη νοτιοδυτική επαρχία Γιουνάν στην Κίνα. Διασώστες μετακινούν κομμάτια
ενός κτηρίου που έχει καταρρεύσει ψάχνοντας για θύματα αφού οι κατολισθή-
σεις που προκάλεσαν οι βροχές σάρωσαν το χωριό Ουάμα κοντά στην πόλη
Μπαοσάν, στην επαρχία Γιουνάν της νοτιοδυτικής Κίνας.

Το ηφαίστειο Σιναμπούνγκ εκτοξεύει καπνό στο Καρό, Βόρεια Σουμάτρα, Ινδο-
νησία. Το ηφαίστειο που ήταν ανενεργό περισσότερο από 4 αιώνες, εκτοξεύει
για δεύτερη μέρα καπνό και στάχτη και ανάγκασε περισσότερο από 21 χιλιάδες
κατοίκους να εκκενώσουν τα σπίτια τους. 

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν πριν από λίγες ημέρες την Πάρις Χίλτον, όταν μύρι-
σαν καπνό μαριχουάνας από το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο φίλος της και εντό-
πισαν κοκαΐνη στο πορτοφόλι της.

κλικ στον κόσμο 
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ΗΡΑΚΛΗΣ / ΣΟΛΤΑΝΙ

«Δεν περίμενα τέτοια αρχή»

Το ξεκίνημα του Καρίμ Σολτάνι ήταν άκρως θετικό
στον αγώνα με τον Ολυμπιακό στην έναρξη του πρω-
ταθλήματος. Η παρουσία του έπαιξε αποφασιστικό

ρόλο στη νίκη του Ηρακλή επί των «ερυθρόλευκων» και το
γεγονός αυτό κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο τον Γαλλοαλγε-
ρινό άσο.
Μιλώντας στην ιστοσελίδα της Αλγερίας "lebuteur.com",
τόνισε ότι δεν μπορούσε να φανταστεί τόσο καλό ξεκίνημα.
Πως πήγαν τα πράγματα για σένα στο ντεμπούτο σου στο
ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Ηρακλή απέ-
ναντι στον Ολυμπιακό; 
"Δεν μπορούσα και εγώ να περιμένω ένα τόσο καλό ξεκί-
νημα. Συμμετείχα και στα δύο γκολ της ομάδας μου και
αυτό είναι αρκετό για να κάνει θετικό το ντεμπούτο μου
στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κέρδισα το πέναλτι στο πρώτο
γκολ και στο δεύτερο πέρασα δύο αντιπάλους μου και σέρ-
βιρα σε συμπαίκτη μου. Είναι ωραίο να αποδεικνύεσαι χρή-
σιμος για την ομάδα σου, όμως το σημαντικότερο είναι να
κερδίζει αυτή". 
Στο τέλος του αγώνα είπατε για τον αντίπαλό σας "αυτός
είναι ο Ολυμπιακός που όλοι μιλούσατε;" 
"Όχι δεν ήταν η πρόθεσή μου να προσβάλλω τον Ολυμ-
πιακό. Νομίζω ότι παρεξηγήθηκα. Αυτό που εννοούσαν
ήταν ότι η ομάδα μου είναι ισχυρότερη από τον Ολυμπιακό
στο συγκεκριμένο ματς. Ποτέ δεν θέλω να βλάπτω κανένα
με τα λόγια μου, άλλωστε γνωρίζω ότι ο Ολυμπιακός και ο
Παναθηναϊκός είναι οι ισχυροί του ελληνικού ποδοσφαί-
ρου". 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤ

Να ξορκίσει τον δαίμονα
Οι δηλώσεις του Καζλάου-

σκας και των παικτών επι-
βεβαίωσαν εμμέσως ότι η

Εθνική επέλεξε να έρθει τρίτη
για να αποφύγει την Ισπανία.
Μόνο που οι Νεοζηλανδοί (ίσως
κι οι Γάλλοι; Ποιος ξέρει...) είχαν
διαφορετική άποψη! Οι "Tall
Blacks" επικράτησαν της ομάδας
του Κολέ και στέλνουν τους Ίβη-
ρες στο δρόμο της Ελλάδας!

Σήμερα λοιπόν στις 20:00 η
Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την
Εθνική Ισπανίας με στόχο να
ξορκίσει τον κακό δαίμονα και να
αποβάλει επιτέλους το… κόμ-
πλεξ με τους Ισπανούς. Το
«καλό» της ήττας από την Ρωσία
είναι ότι σε περίπτωση που πε-
ράσουμε τον «σκόπελο» των
Ισπανών, θα αποφύγουμε στα
προημιτελικά τις Η.Π.Α.. Ο νικη-
τής του ζευγαριού Ελλάδας-
Ισπανίας θα αντιμετωπίσει τον
νικητή του ζευγαριού Σερβίας-
Κροατίας (Με πιθανότερο νικητή

την Σερβία).
Η φάση των ομίλων ολοκληρώ-

θηκε. Πλέον στους «16» τα ζευ-
γάρια είναι:
Σάββατο 4/9 
1. Σερβία-Κροατία 18:00 
2. Ελλάδα-Ισπανία 21:00 
Κυριακή 5/9 

3. Τουρκία-Γαλλία 18:00 
4. Σλοβενία-Αυστραλία 21:00 
Δευτέρα 6/9 
5. ΗΠΑ-Αγκόλα18:00 
6. Ρωσία-Νέα Ζηλανδία 21:00 
Τρίτη 7/9 
7. Λιθουανία-Κίνα 18:00 
8. Αργεντινή-Βραζιλία 21:00

ΑΡΗΣ

Δοκιμές στο σημερινό 
φιλικό στα Γιάννινα

Αρκετές δοκιμές αναμένεται να κάνει
στο σημερινό φιλικό κόντρα στον
ΠΑΣ Γιάννενα ο Εκτορ Ραούλ Κού-

περ. Ο Αργεντινός τεχνικός στην χθεσινή
προπόνηση έκανε πολλές δοκιμές, κάτι που
θα κάνει και σήμερα στους Ζωσιμάδες. Το
ευχάριστο για τον προπονητή του Άρη είναι
ότι ο Ντάρσι Νέτο, Ρονάλντο Γκιάρο προ-
πονήθηκαν κανονικά. Ο Κάρλος Ρουίζ που
ταλαιπωρήθηκε από ίωση μετά το ματς με
την Καβάλα ένιωθε εντελώς καλά και πλέον
είναι 100% ετοιμοπόλεμος.

Ο μοναδικός παίκτης του Άρη που δεν
προπονήθηκε κανονικά χθες ήταν ο Τόνι
Κάλβο. Ο Ισπανός που είχε μία επιπλέον
μέρα άδεια βρέθηκε στο γήπεδο αλλά δεν
μπόρεσε να ακολουθήσει το κανονικό πρό-

γραμμα λόγω ενοχλήσεων στον αστράγαλό
του. Πάντως η κατάστασή του δεν εμπνέει
ανησυχία. 

Η σημερινή φιλική αναμέτρηση με τον
ΠΑΣ Γιάννινα (18:00), εκτός από μια ευ-
καιρία για να διατηρήσουν αγωνιστικό
ρυθμό οι ποδοσφαιριστές του Άρη, θα έχει
και χαρακτήρα τεστ ετοιμότητας για τον Ρι-
κάρντο Φατί. 

Ο Γάλλος μέσος γυμνάζεται εδώ και
μέρες μαζί με τη νέα του ομάδα και πλέον
έχει συμπληρώσει ικανό αριθμό προπονή-
σεων, που του επιτρέπουν να έχει προσαρ-
μοστεί και να βρίσκεται σε καλό επίπεδο
ετοιμότητας, ώστε να πραγματοποιήσει την
πρώτη ανεπίσημη εμφάνιση του με τη φα-
νέλα του Άρη. 

M
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To ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ αποκαλύπτει:

• Aποκαλύψεις ΣΟΚ για τη

Siemens: «Βουτούσαμε 3 δισ. 

το μήνα, επί 10 χρόνια»

• Ντοκουμέντα με μίζες: Ο Χριστοφορά-

κος βρέθηκε κυριακάτικα να περνάει

την πόρτα της Siemens στο Μόναχο!

• Τα πάνω κάτω στην κυβέρνηση λόγω εκλογών-

Τα πάνω κάτω στην οικονομία λόγω συντάξεων



Κοσμικό γεγονός…
τα γενέθλια του Ηλία Βρεττού!
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Στην Θεσσαλονίκη γιόρτασε ο δημοφιλής τραγουδιστής Ηλίας
Βρεττός τα γενέθλιά του. Τελευταία συζητήθηκε πολύ λόγω της
[σχέσης του] με την Ναταλία Γερμανού, η οποία απουσίαζε από

τα γενέθλια κάτι που συζητήθηκε και από τους παρευρισκομένους. Οι
επώνυμοι καλεσμένοι δεν ήταν και λίγοι: Λούκας, Στικούδη ,Φου-
ρέιρα, Κόκκινα Χαλιά, Σαμπάνης, αλλά και ο δημοφιλής ράπερ LAVA,
ήταν λίγοι από τους πολλούς καλεσμένους. Η στήλη βρέθηκε εκεί και
σας τα παρουσιάζει…

Γράφει ο Κώστας Μιναρετζής
Για δελτία τύπου - προσκλήσεις
επικοινωνήστε στο
inoutcity@e-tower.gr

Ο Ηλιας Βρεττός
μαζί με τους
φίλους του, που
έσπευσαν να του
ευχηθούν χρόνια
πολλά�

Η Φουρέιρα
τραγούδησε
το happy
birthday
από την
πίστα…

Δημήτρης
Μούξιος, Βενετία
Σάμι, και Γιώργος
Σαμπάνης στο
πάρτι που τα είχε
όλα�

ΗΈλενα Γιαννούλη γεννήθηκε στον
Πειραιά, μα η καταγωγή της κρατάει
από την Νάξο και τη Σάμο. Σπούδασε

υποκριτική, χορό, κινησιολογία θεάτρου και
πίστας, πιάνο, Βυζαντινή μουσική και φωνη-
τική. Η Έλενα είναι μια νέα παρουσία στη δι-
σκογραφία αλλά όχι και στο χώρο του
τραγουδιού. Έχει συνεργαστεί με πολλούς
καταξιωμένους καλλιτέχνες, όπως είναι οι Θ.
Αδαμαντίδης, Β. Καρράς, Π. Τερζής, Ν. Βέρτης,
Ν. Μακρόπουλος, Ά. Δημητρίου, Μ. Γιαννού-
λης - Βαζέος, Μ. Λίντα, Κ. Στανίση, Π. Παπα-
δοπούλου, Λ. Πανταζή, Σ. Διονυσίου, Κ.
Γκρέυ, Σ. Κόκοτα, Σ. Αγγελόπουλο, Β. Κονιτό-
πουλο, Ν. Κονιτοπούλου, Μ. Νομικού, Έ.
Θώδη, Τ. Βάνου, Δούκισσα, Στέλιο Ρόκκο, τα

παιδιά της Πάτρας, Λ. Παπαδοπούλου, Σ. Χρυ-
σικοπούλου κ.α. 

Τελικά ακολούθησε το νησιώτικο παραδο-
σιακό τραγούδι που την εκφράζει καλύτερα. 

Το πρώτο cd της Έλενας που κυκλοφορεί
από τη δισκογραφική εταιρία Melon Music,
περιέχει 6 τραγούδια που κινούνται κυρίως
σε νησιώτικους ρυθμούς και ήχους με αποκο-
ρύφωμα το «Έπαθα μαζί σου πλάκα» και το
ομώνυμο «…και σ' αγάπησα», τα οποία υπό-
σχονται να ανεβάσουν το κέφι και την διά-
θεση μας στα ύψη και άλλα 6 σε ζωντανή
εκτέλεση. Δεν είναι τυχαίο ότι στην πρώτη
της δουλειά την εμπιστεύτηκε ο καλύτερος
στον συγκεκριμένο είδος Ματθαίος Γιαννού-
λης, όπου υπογράφει όλα της τα τραγούδια. 

Πρώτη δισκογραφική δουλειά
της Έλενας Γιαννούλη 



Τουρκία - 
Αργεντινή: 1-1!

Της Ναυσικάς Γκράτσιου
gratsiou@yahoo.gr

Μ
έσα στην τηλεοπτική παθογέ-

νεια εξέχουσα θέση κατέχουν

σταθερά οι σαπουνόπερες, τα

καθημερινά σήριαλ, δηλαδή, που προβάλλονται τις

ώρες υψηλής τηλεθέασης. Το χειμώνα έχουμε και τα

δικά μας τα εγχώρια, τα οποία κάνουν στράκες από τη-

λεθέαση, αλλά τα καλοκαίρια μας έρχονται και από την

αλλοδαπή!

Φέτος το χορό τον άνοιξε ο "Antenna" που επέλεξε

να προβάλει ένα τουρκικό σήριαλ και πέτυχε διάνα! Το

σήριαλ, που φέρει το εμβρόντητο όνομα "Χίλιες και μία

νύχτα" έχει μια πρωταγωνίστρια με ασορτί όνομα, που

τη λένε Σεχραζάτ! Και τι Σεχραζάτ! Δύο μέτρα κούκλα,

πρώην μοντέλο, η οποία στο σήριαλ τραβάει του λινα-

ριού τα πάθη, σύμφωνα με τις πληροφορίες που καθη-

μερινά μου δίνει η θυρωρός της πολυκατοικίας μας,

που μαζί με πολύ ακόμη κόσμο συμπάσχει με την

Τουρκάλα, που δεν έχει στον ήλιο μοίρα...Τη μία της

απαγάγουν το παιδί, την επόμενη της ανακοινώνουν

ότι πάσχει από σπάνια, ανίατη ασθένεια, η οποία μέχρι

να βγει η εβδομάδα έχει θεραπευθεί, την κακολογούν

στον αγαπημένο της κι αυτός ο μάπας όλους τους πι-

στεύει εκτός από εκείνη...Κι εκεί που λύνεται η παρε-

ξήγηση και λες, "δόξα τω Θεώ, τώρα θα ησυχάσει η

κοπέλα" τσουπ! κάτι καινούργιο, πολύ χειρότερο προ-

κύπτει από τη νοσηρή φαντασία του σεναριογράφου...

Τόσο μεγάλη επιτυχία είχε μάλιστα το τούρκικο σή-

ριαλ, που τώρα που τελειώνει, έχουν έτοιμο στο καπάκι

ένα άλλο πανομοιότυπο κι επίσης τούρκικο... Τι όψιμη

τουρκοαγάπη είναι αυτή που μας προέκυψε; Καλύτερα

να μην επεκταθώ στο θέμα και δημιουργήσω και κα-

νένα διπλωματικό επεισόδιο...

Τέλος πάντων, την επιτυχία του "Antenna" με τη Σε-

χραζάτ την εζήλωσε το "Mega" κι ανακάλυψε αργεντί-

νικο σήριαλ με ηρωίδα ένα μικρό, τερατικό κοριτσάκι,

που το λένε Πάττυ. Δηλαδή, το κοριτσάκι φαίνεται ότι

στην πραγματικότητα είναι κουκλί, αλλά της έχουν

βάλει κοτσιδάκια, σιδεράκια και κάτι ανεκδιήγητα , πα-

πουδέ γυαλιά, που ακόμη και στο ΠΙΚΠΑ θα τα απέρ-

ριπταν...

Εκεί παίζουν άλλα βάσανα: Η μάνα της Πάττυ είναι

ανύπαντρη μητέρα και συναντά τυχαία τον παλιό της

έρωτα, ο οποίος είναι κούκλος, καλόκαρδος, γιατρός

και πάμπλουτος. Επίσης είναι ο αληθινός πατέρας της

Πάττυ, κάτι που από το πρώτο δευτερόλεπτο το έχει κα-

ταλάβει ακόμη και ο σκύλος μου, αλλά όχι και ο ενδια-

φερόμενος, ο οποίος ακόμη ψάχνεται...Κι επειδή το

σήριαλ έχει επιτυχία, σίγουρα θα ψάχνεται για δύο-τρία

χρονάκια ακόμη...

Αυτοί είναι οι καημοί της πολυεθνικής, τηλεοπτικής

μας λιμνοθάλασσας... Αντί ν' απαγορεύουν αυτά τα

υποπροϊόντα  ως καταστροφικά του γούστου μας, μας

απαγορεύουν το τσιγάρο...Τι να πεις...

dolcevita
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Δυο μεγάλους καλλιτέ-
χνες της ελληνικής μου-
σικής σκηνής θα

μπορέσει να απολαύσει
απόψε το κοινό της πόλης,
ενόψει των καθιερωμένων εκ-
δηλώσεων του Δήμου Νεάπο-
λης. Η Άλκηστη Πρωτοψάλτη
και ο Στέφανος Κορκολής δί-
νουν απόψε συναυλία στα
πλαίσια του πετυχημένου θε-
σμού τα τελευταία χρόνια, που
τείνει να γίνει γιορτή του Πο-
λιτισμού με συμμετοχές από
όλες τις χώρες της Βαλκανι-
κής.

H συνύπαρξη της Άλκηστης
Πρωτοψάλτη και του Στέφα-
νου Κορκολή ήταν σταθμός
στα καλλιτεχνικά δρώμενα  τα
τελευταία δύο χρόνια. Μια ξε-
χωριστή λοιπόν καλλιτεχνική
πρόταση, μια μουσική παρά-
σταση που βασίζεται στην
απόλυτη επαφή και την επι-
κοινωνία με τον κόσμο, στην
εκφραστικότητα των δύο
πρωταγωνιστών, τη λιτότητα
και καθαρότητα του ήχου που
συνδέεται αρμονικά με τις
παθιασμένες και στέρεες ερ-
μηνείες των δυο καλλιτεχνών.

«Αυτό που συμβαίνει μ’
εμένα και το Στέφανο είναι

κάτι μαγικό. Είμαστε σαν δυο
μαγνήτες που έλκονται. Ο
ένας συμπληρώνει τον άλλο»
έχει δηλώσει η Άλκηστις
Πρωτοψάλτη. Αυτήν τη μα-
γική χημεία που ενώνει τους
δυο καλλιτέχνες, οι οποίοι
πρόσφατα έφεραν στο φως
και τη νέα τους δισκογραφική
δουλειά «Φανερά Μυστικά»,
θα βιώσουν όλοι όσοι παρα-
κολουθήσουν αυτήν την μο-

ναδική παράσταση, απόψε,
στο Ανοιχτό Δημοτικό θέατρο
(περιοχή Στρεμπενιώτη) στις
21:30.

Η Aλκηστις Πρωτοψάλτη
και ο Στέφανος Κορκολής θα
συνεχίσουν για λίγες ακόμη
παραστάσεις μέσα στον Σε-
πτέμβριο την περιοδεία τους
στην Ελλάδα και κατόπιν ανα-
χωρούν για την υπόλοιπη Ευ-
ρώπη. 

Η επιτυχημένη μουσική πα-
ράσταση των δύο καλλιτεχνών
με τίτλο «Πιάνο - φωνή» θα
παρουσιαστεί κατά τη διάρ-
κεια του Οκτωβρίου σε διά-
φορες ευρωπαϊκές πόλεις
μεταξύ των οποίων και η Ζυ-
ρίχη, το Μόναχο, το Ντίσελν-
τορφ, η Στουτγάρδη, το
Aμστερνταμ και οι Βρυξέλ-
λες. 

Μ.Μ.

Τριάντα χρόνια στην δι-
σκογραφία κλείνει ο
Βασίλης Καρράς και το

γιορτάζει με ένα μεγάλο μου-
σικό οδοιπορικό σε όλη την
Ελλάδα. Η περιοδεία του άρ-
χισε από το Κηποθέατρο Αλ-
καζάρ της Λάρισας την
Τετάρτη 9 Ιουνίου και μετά
από διάφορες εμφανίσεις του
σε πολλές περιοχές της
χώρας, καταλήγει στη Μονή
Λαζαριστών την Δευτέρα 6
Σεπτεμβρίου, στις 21.00.

Ο Βασίλης Καρράς στο
πρόγραμμα του, θα ερμηνεύ-
σει τραγούδια που αγαπάμε
όλοι μας. Μεγάλες επιτυχίες
από την πολύχρονη πορεία
του στην δισκογραφία, θα ξυ-
πνήσουν μνήμες στους παλι-
ούς, αλλά θα δώσουν και

στους πιο νέους την δυνατό-
τητα να μάθουν και να ακού-
σουν το καλό λαϊκό τραγούδι,
από έναν κατεξοχήν λαϊκό
τραγουδιστή.

Ο αγαπημένος καλλιτέ-
χνης, θα ερμηνεύσει πάνω
στην σκηνή τραγούδια που
αγαπάει, και που δεν του δό-
θηκε η ευκαιρία μέχρι σή-
μερα να τραγουδήσει, σε
συνδυασμό φυσικά με όλες
τις μεγάλες δικές του επιτυ-
χίες.

Τον Βασίλη Καρρά στη
σκηνή συνοδεύουν, οι Αλχη-
μιστές, συνδυάζοντας τη ροκ
διάθεση με το έντεχνο και το
λαϊκό τραγούδι. Μαζί του
στην μεγάλη αυτή περιοδεία,
είναι η Ελένη Αντωνιάδου και
ο Λάμπτη Εληναίος.

Συναυλία 
Πρωτοψάλτη- 
Κορκολή

Η αυθεντικότητα του λαϊκού τραγουδιού
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Στα πλαίσια των εκδηλώσεων του
Δήμου Νεάπολης «Βαλκανική

Πλατεία 2010» θα πραγματοποιηθεί
συναυλία απόψε στο Ανοιχτό Δημο-
τικό θέατρο (περιοχή Στρεμπενιώτη)
με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον
Στέφανο Κορκολή στις 21.30

ΟΑντώνης Ρέμος συνεχίζει τις
εμφανίσεις του στην Politia

Live Clubbing, στην περιοχή αερο-
δρομίου. Τιμή φιάλης 160 ευρώ. Τη-
λέφωνα κρατήσεων: 2310486956 &
486953

ΟΓιάννης Πλούταρχος εμφανίζε-
ται απόψε και αύριο (και για

κάθε Παρασκευή και Σάββατο) στο
Odeon. Είσοδος με ποτό στο μπάρ
15 ευρώ, φιάλη 150 ευρώ, φιάλη
κρασί, 75 ευρώ. Τηλέφωνα κρατή-
σεων: 2310489589  

ΟΝίκος Βέρτης συνεχίζει τις εμ-
φανίσεις του στο ΟΡΑΜΑ, στην

περιοχή αεροδρομίου κάθε Πέμπτη-
Παρασκευή-Σάββατο. Η τιμή φιάλης
είναι στα 160 ευρώ. Τηλέφωνα κρα-
τήσεων: 2310424058, 2310476720

To 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών
Δήμου Θερμαϊκού διοργανώνε-

ται από το Πολιτιστικό Κέντρο του
Δήμου με προθεσμία υποβολής συμ-
μετοχής τις 15 Σεπτεμβρίου. Πληρο-
φορίες στο
www.thermaikosfilmfestival.gr 

Διαγωνισμό φωτογραφίας με
θέμα: «διακοπές;» διοργανώνει

το Ι.Ι.Ε.Κ. Ε.S.P. με δικαίωμα συμμε-
τοχής ως τις 17/9/10 και το πρώτο
βραβείο να κερδίζει δωρεάν το Α’
έτος στο τμήμα Φωτογραφίας ή Γρα-
φιστικής. Πληροφορίες στο
www.esp.gr

«Ανεύρετοι Νήσοι»…Μια έκ-
θεση που θέτει στο επίκεντρο

της την προσωπικότητα του καλλιτέ-
χνη. Στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρο-
νης Τέχνης, στην Μόνη Λαζαριστών
και στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης
Θεσσαλονίκης, Αποθήκη Β1(Λι-
μάνι). Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι
το τέλος Νοεμβρίου.

σημειωματάριο

VILLAGE CINEMAS (Εμπορικό Κέν-
τρο MEDITERRANEAN COSMOS
τηλ.2310499999)
Αίθουσα 1: Μαρμαντιούκ (16.40,
18.40, 21.00, 23.00, Σάββατο και Κυ-
ριακή: 12.40, 14.40, 16.40, 18.40,
21.00, 23.00)
Αίθουσα 2: Karate Kid (Σάββατο και
Κυριακή: 17,20, 20.30) / Επικίνδυνες
Παρέες (23.40, Τετάρτη: 00.00) / Toy
story 3 (16.50, Σάββατο και Κυριακή:
11.20, 13.20, 15.20, Τετάρτη: 15.20,
17.20) / Οι μεγάλοι (19.10, 21.30
Σάββατο: και Κυριακή: 23.20, Τετάρτη:
19.30, 21.50)
Αίθουσα 3: Οι αναλώσιμοι (15.10,
17.10, 19.30, 22.00, 00.10)
Αίθουσα 4: Σρεκ Κι Εμείς Καλύτερα
(15.30, 17.30, 19.40, Σάββατο και Κυ-
ριακή: 11.40, 13.30, 15.30, 17.30,
19.40) / Οι αναλώσιμοι (21.40, 00.30)
Αίθουσα 5: Σρεκ Κι Εμείς Καλύτερα
(15.00, 17.00, 19.00, Σάββατο και Κυ-
ριακή: 11.10, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00) / Strep up (21.20, 23.30, Τέ-
ταρτη: 16.50, 19.00, 21.20, 23.30)
Αίθουσα 6: Σρεκ Κι Εμείς Καλύτερα
(Σάββατο και Κυριακή: 12.10, 14.00,
16.00, Τετάρτη: 15.10, 17.10) / In-
ception (22.20, Τετάρτη: 19.20,
22.20) / Strep up (15.40, 17.50,
20.00)
Αίθουσα 7: Σρεκ Κι Εμείς Καλύτερα
(16.30, 18.20, Σάββατο και Κυριακή:
12.30, 14.30, 16.30, 18.20) / Incep-
tion (20.20, 23.10)
Αίθουσα 8: Inception (16.20, 19.20,
Τετάρτη: 17.30) / Οι αναλώσιμοι
(22.40, 00.50) / Οι μεγάλοι (Σάββατο
και Κυριακή: 12.00, 14.10)
Αίθουσα 9: Οι αναλώσιμοι (19.30) /

Inception (21.40)
Αίθουσα 10: Inception (19.20, 22.20)
Αίθουσα 11: Inception (20.50, 23.50)

ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ (Πληροφο-
ρίες:2310290290, Κρατή-
σεις:8011160000)
Αίθουσα 1: Σρεκ Κι Εμείς Καλύτερα
(17.00, Σάββατο: 15.00, 17.00, Κυ-
ριακή: 12.30, 15.00, 17.00) / Strep
up (19.00, 21.30, 00.00)
Αίθουσα 2: Σρεκ Κι Εμείς Καλύτερα
(18.10, 20.20, Σάββατο: 16.10, 18.10,
20.20, Κυριακή: 12.10, 14.10, 16.10,
18.10, 20.20)
Αίθουσα 3: Σρεκ Κι Εμείς Καλύτερα
(18.50, Κυριακή: 13.30, 18.50) / In-
ception (21.00, 00.10, Σάββατο και
Κυριακή: 16.00, 21.00, 00.10)
Αίθουσα 4: Inception (19.10, 22.10)
/ Strep up (Σάββατο: 15.10, Κυριακή:
12.00, 15.00)
Αίθουσα 5: Strep up (17.50, 20.10,
22.30)
Αίθουσα 6: Μαρμαντιουκ (18.50,
20.50, 22.50, Σάββατο και Κυριακή:
16.50, 18.50, 20.50, 22.50) / Incep-
tion (Τετάρτη: 17.00, 20.00, 23.00)
Αίθουσα 7: Inception (17.00, 20.00,
23.00, Σάββατο και Κυριακή: 23.00) /
Μαρμαντιουκ: (Τετάρτη: 18.50, 23.10)
Αίθουσα 8: Οι Αναλώσιμοι (18.10,
22.20, 22.40)

STER CINEMAS ( Εμπορικό Κέντρο
«Μακεδονία» τηλ.8018017837)
Αίθουσα 1: Karate kid (Σάββατο και
Κυριακή 15.40-20.20) / Ιnception
(20.00-23.00, Σάββατο και Κυριακή
23.00)
Αίθουσα 3: Inception (18.00-21.00,

Παρασκευή και Σάββατο 18.00-21.00-
00.00)
Αίθουσα 4: Toy story 3 (Σάββατο και
Κυριακή 17.15) /  Οι αναλώσιμοι
(19.15-21.15-23.15)
Αίθουσα 5: Σρεκ κι εμείς καλύτερα
(18.20, Παρασκευή και Σάββατο
16.20-18.20) / Inception(20.30-
23.30)
Αίθουσα 7: Inception(19.00-22.00,
Σάββατο και Κυριακή 16.00-19.00-
22.00)
Αίθουσα 8: Σρεκ κι εμείς καλύτερα
(18.00, Σάββατο και Κυριακή 16.00-
18.00) / Step up (20.00-22.10, Παρα-
σκευή και Σάββατο
20.00-22.10-00.20)
Αίθουσα 9: Σρεκ κι εμείς καλύτερα-
(18.30-20.30, Σάββατο και Κυριακή
16.30-18.30-20.30) / Incep-
tion(22.30)
Αίθουσα 10: Step up (19.20-21.40-
23.50, Σάββατο και Κυριακή 17.10-
19.20-21.40-23.50)
Αίθουσα 11: Σρεκ κι εμείς καλύτερα-
μεταγλωττισμένη (19.30, Σάββατο και
Κυριακή 17.30-19.30) / Incep-
tion(21.30, Παρασκευή και Σάββατο
21.30-00.30) 

STER CINEMAS (Εμπορικό Κέντρο
City Gate τηλ. 8018017837)
Αίθουσα 1: Σρεκ κι εμείς καλύτερα
(19.30, Σάββατο και Κυριακή: 17.30,
19.30) / Inception (21.30)
Αίθουσα 2: Inception (20.00, 23.00,
Σάββατο και Κυριακή: 17.00, 22.00,
23.00)
Αίθουσα 3: Σρεκ κι εμείς καλύτερα
(18.30. 20.30) / Inception (22.30) /
Karate kid (Σάββατο και Κυριακή:
17.10, 19.50)
Αίθουσα 4: Toy story 3 (Σάββατο και
Κυριακή: 16.45) / Οι αναλώσιμοι

(18.50, 21.00, 23.15)
Αίθουσα 6: Step up 3D (20.00,
22.15, Σάββατο και Κυριακή: 16.00,
19.00) 
Αίθουσα 7: Inception (19.00, Σάβ-
βατο και Κυριακή: 16.00, 19.00) /
Σρεκ κι εμείς καλύτερα (22.00, Παρα-
σκευή και Σάββατο: 22.00, 00.00)
Αίθουσα 8: Inception (20.40, 23.30)

ΘΕΡΙΝΟΙ

ΑΛΕΞ: (τηλ. 2310 269403,
2310265884) Baaria (20.30, 23.10)
ΑΛΣΟΣ: (τηλ. 2310200190) Sex and
the City 2 (21:00)
ΑΠΟΛΛΩΝ: (τηλ.2310828642) Η πε-
ριφρόνηση (Πέμπτη – Κυριακή: 20.45,
23.00) / Ωραίος και σέξι (Δευτέρα –
Τετάρτη: 20.40, 23.00)
ΑΥΡΑ: (τηλ.2310454525) Inception
(21.00, 23.15)
ΕΛΛΗΝΙΣ: (Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ. δίπλα στο
Βελλίδειο τηλ.2310292304) Σρεκ Κι
Εμείς Καλύτερα (20.30) / Τελευταίος
σταθμός (22.00)
ΝΑΤΑΛΙ: (Μεγ. Αλεξάνδρου
3,τηλ.2310829457) Inception (20.30,
23.10)
ΘΕΡΜΑΙΣ: (τηλ.2310463423) Coco
avant Chanel (21:30)
ΚΑΤΙΑ: (τηλ.2375023580, Νικήτη)
Bounty Hunter (21.00, 23:00)
ΠΑΝΟΡΑΜΑ: (τηλ.2310346720) Το
νησί των καταραμένων (Πέμπτη – Κυ-
ριακή: 21.00) / Sherlock Holmes
(Δευτέρα – Τετάρτη: 21.00)
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ: (τηλ.2310631700) The
Kings of Mykonos (Πέμπτη έως Κυ-
ριακή: 21.00. 23.00) / Επικίνδυνες
Παρέες (Δευτέρα έως Τετάρτη: 21.00,
23.00)

Πάμε ΘΕΑΤΡΟ; { }

«Mazoo and the
Zoo» / Σήμερα το
βράδι, στο Θέα-
τρο Δάσους

Πάμε ΣΙΝΕΜΑ; { }

ΘΕΑΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ Παράσταση: «Mazoo and the
Zoo» / Πρωταγωνιστούν: Ευθύμης Κοκκιναράς, Άρ-
τεμις Κοκκιναρά και Τερέζα Σάσσου, μαζί με επτά χο-
ρευτές / Σήμερα το βράδι
ΘΕΑΤΡΟ ΣΧΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΑΞΟΝΑ Παράσταση:
«50’00’ Διηγήματα» / Πρωταγωνιστούν: Ευθύμης
Θέου, Δανάη Θεοδωρίδου, Παναγιώτης Κατσώλης,
Θεανώ Μεταξά / Σήμερα και αύριο
ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ Παράσταση: «Ο ΜΠΑΜΠΑΣ Ο ΠΟ-
ΛΕΜΟΣ» / Πρωταγωνιστούν: Νίκος Αβραμίδης, Μίλ-
τος Αλευράς, Γιάννης Χρυσόπουλος, Λεωνίδας
Χατζησάββας, Γρηγόρης Σούγγαρης κ.α./ Στις 6 και
7 Σεπτεμβρίου
ΘΕΑΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ Παράσταση: «Η Στρίγγλα που
έγινε αρνάκι» / Πρωταγωνιστούν: Θοδωρής Αθερί-
δης, Σμαράγδα Καρύδη, Νάστια Βραχάτη, Νίκη Γα-
βριηλίδου, Στέλιος Γούτης, Μιχάλης Ιατρόπουλος κ.α.
/ Στις 9 Σεπτεμβρίου
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ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΕΘΝ.ΑΜΥΝΗΣ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-Δ. ΓΟΥΝΑΡΗ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-Π. ΜΕΛΑ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΚΟΥΣΚΟΥΡΑ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-Κ.ΝΤΗΛ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΚΟΜΝΗΝΩΝ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 26ης  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Ο.Τ.Ε. 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ-ΦΡΑΓΚΩΝ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ-Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ-ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ-ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ-ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ-Π. ΜΕΛΑ
Λ. ΝΙΚΗΣ-ΣΤΡ. ΚΑΛΑΡΗ
Γ΄ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ
(ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)
ΑΛ. ΣΒΩΛΟΥ-ΕΘΝ. ΑΜΥΝΗΣ
ΑΛ. ΣΒΩΛΟΥ-Δ. ΓΟΥΝΑΡΗ
ΕΡΜΟΥ-ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ
ΕΡΜΟΥ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΕΡΜΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Π. ΜΕΛΑ-Π. Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ
ΕΓΝΑΤΙΑ-ΑΓΓΕΛΑΚΗ (ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ)
ΕΓΝΑΤΙΑ-Δ. ΓΟΥΝΑΡΗ (ΚΑΜΑΡΑ)
ΕΓΝΑΤΙΑ-ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ

ΕΓΝΑΤΙΑ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΕΓΝΑΤΙΑ-Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ
ΕΓΝΑΤΙΑ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ-ΕΝΑΝΤΙ Ο.Σ.Ε.
ΛΑΓΚΑΔΑ (ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – Υ.Μ.Α.Θ
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΠΛΑΤΩΝΟΣ
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ-ΔΙΑΓΟΡΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ – ΠΑΠΑΦΗ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ – ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΤΙΟΥ – ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ΜΑΡΤΙΟΥ – ΔΕΛΦΩΝ 
Β. ΟΛΓΑΣ – ΣΟΦΟΥΛΗ 
Β. ΟΛΓΑΣ – ΜΑΡΤΙΟΥ 
Β. ΟΛΓΑΣ – ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 
Β. ΟΛΓΑΣ – ΜΠΟΤΣΑΡΗ 

Β. ΟΛΓΑΣ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΚΟΜΝΗΝΩΝ – ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 7-9 ΠΑΛΙΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 202
Ι.Ν. ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ (ΣΤΑΣΗ)
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 6
ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ
ΙΑΣΟΝΙΔΗ – ΚΟΜΝΗΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΥΚΩΝ
ΛΕΩΦ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ( ΚΑΠΗ)
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (Ε. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 24)
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
(Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ)
ΔΗΜΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΕΛ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ( Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – 
Ε. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Κ.Ε.Π. – Δ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ
ΟΣΕ  - ΚΤΕΛ

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΗΚΩΝΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ

Που μπορείτε να βρείτε την Karfitsa / Αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε 10.000 αναγνώστες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2310551525 
ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 2310214900 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2310550500 
MERCEDES CLuB 2310525000
EYROTAXI 2310866866

χρήσιμα τηλ. ΚΤΕΛ

ραδιοταξί

OLYMPIC AIR 8018010101
AEGEAN AIRLINES 8011120000 
BRITISH AIRWAYS 8011156000 
EASY JET 2103530300
ALITALIA 2310471372 
MALEV 2310475740 
VIMAVIA 2310519289
CYPRuS AIRWAYS 2310272531
SWISS AIRLINES 2310471 481
JATAIRWAYS 2310282 695

αερογραμμές



Κ.Υ. ΘΕΡΜΗΣ 2310 472372
Κ.Υ. ΙΩΝΙΑΣ 2310 781840
Κ.Υ. ΛΑΓΚΑΔΑ 23940 23549
ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ ΙΚΑ 
Για ραντεβού σε οποιοδήποτε πολυϊατρείο: 184
(Όλες οι ειδικότητες):
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: Αγγελάκη 37 2310 283907

2310-283295 (για ραντεβού)
ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ: Πολυτεχνείου 1 2310 543560

2310 544082, 2310 544130
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ: Αγλαΐας Σχινά 4 2310 810490 

2310 810492
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Δραγούμη 61, 2310 540713
ΤΟΥΜΠΑΣ: Γρ. Λαμπράκη  2310 913166 

2310 912507

ΙΚΑ

Από 20.00 έως 08.00 (αύριο)
• ΑΧΕΠΑ για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά, αιμοδοσίας, νευ-
ρολογικά, πιδιατρικά, χειρουργικά, ωρλ, νευροχειρουργικά, θωρακική,
καρδοχειρουργικά, οφθαλμολογικά, αγγειοχειρουργικά
• ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά, χειρουργι-
κά, ορθοπεδικά, οδοντιατρικά
• Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ για περιστατικά ουρολογικά, παιδοχειρουργικά, παι-
δοορθοπεδικά
• ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ για περιστατικά νεογνολογικά, μαιευτικά/γυναικολογι-
κά, παιδοψυχολογικά
• ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ για περιστατικά ογκολογικά
• ΨΝΘ για περιστατικά ψυχολογικά
• ΝΟΣ. ΕΙΔ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ για λοιμώδη νοσήματα
Από 09.00 έως 21.00
• ΝΟΣ. ΔΕΡΜ. ΚΑΙ ΑΦΡΟΔ. ΝΟΣΩΝ για περιστατικά δερματολογικά

εφημερεύοντα νοσοκομεία

• ΜΑΡΤΙΟΥ    Π.Γρηγορίου Ε΄&Μακεδονίας

• ΞΗΡΟΚΡΗΝΗ Κολωνιάρη-Καλλιθέας-Χαλκοκονδύλη

• ΝΕΑΠΟΛΗ Αγ.Στεφάνου

• ΠΑΥΣΑΝΙΑ Παυσανία(περιοχή Γηροκομείου,Α.Τούμπα)

• ΚΟΡΔΕΛΙΟ Σιατίστης-Πάρκο Ειρήνης&Φιλίας

• ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μακροχωρίου(περιοχή εκκλ.Αγ.Νικόλαος)

• ΕΥΟΣΜΟΣ Ιθάκης, κοντά στην Περ/κή Οδό

λαϊκές αγορές

Διανυκτερεύοντα από 08:30 έως 12 τα μεσάνυχτα
Βας. Όλγας 104 Ανάληψη, Τσιμισκή 102-Διαγώνιος, Πόντου 145(επέκτα-

ση) Αλατσατών Αγ. Ιωάννης-Καλαμαριά, Τσιμισκή 7-Ιων. Δραγούμη, Χειμάρας
27-Μ. Μπότσαρη 98, Α. Παπαναστασίου 166 γήπεδο άρεως  Χαριλάου, 28ης
Οκτωβρίου 84-Κωνς/πόλεως Ιπποκράτειο, Βενιζέλου 68-Κέντρο, Φιλιππουπό-
λεως 13 έναντι εκκλ. Αγ. Παντελεήμονα-Αμπελόκηποι, Λεωφ. Κ. Καραμανλή
6, Εγνατίας 108-Αγ. Σοφίας, Αν. Παπανδρέου 172 Ζαχ. Μουμουλίδη-Συκιές,
Αν. Παπανδρέου 69(πρώην Π. Λεβάντη)-Ελευθέριο Κορδελιό, Εθν. Αντίστα-
σης 141 έναντι Νταλίπη-Καλαμαριά, Μακρυγιάννη 59-Φειδίου 18 Άνω Ηλιού-
πολη-Σταυρούπολη, Φιλίππου 85-Ιασωνίδου-Ροτόντα, Διστόμου 41-43 τέρμα-
Παπάφη Χαριλάου, Ελ. Βενιζέλου 28-Συκιές, Σουανίδη 2-Αν. Τζουμαγιάς Άνω
Τούμπα, Νικοπόλεως 46 Μεταμορφώσεως-Καλαμαριά

Από 8.30 μ.μ έως το πρωί 8.30 π.μ της επόμενης
Τσιμισκή 102-Διαγώνιος,  28ης Οκτωβρίου 84-Κωνς/πόλεως Ιπποκράτειο,

Βενιζέλου 68-Κέντρο, Φιλιππουπόλεως 13 έναντι εκκλ. Αγ. Παντελεήμονα-Αμ-
πελόκηποι, Αν. Παπανδρέου 172 Ζαχ. Μουμουλίδη-Συκιές, Εθν. Αντίστασης
141 έναντι Νταλίπη-Καλαμαριά, Διστόμου 41-43 τέρμα-ΠαπάφηΧαριλάου

εφημερεύοντα φαρμακεία

Άμεση Δράση 100
Πυροσβεστική υπηρεσία 199
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας 166
Διημ. και διανυκτ. φαρμακεία 14944
Εφημερεύοντα φαρμακεία – κλινικές 14944
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 2310531530
Ανοιχτή συμβουλευτική AIDS 2310422021
Στρατονομία 2310894646
Ερυθρού Σταυρού 2310531536
Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης 2310531505
Τροχαία Θεσσαλονίκης 2310566200
Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών 109
ΚΤΕΟ 1525
Βλάβες ΔΕΗ Κεντρικού τομέα 10502
Βλάβες ΔΕΗ Ανατολικού τομέα 10503
Βλάβες ΔΕΗ Δυτικού τομέα 10501
Βλάβες ΕΥΑΘ 2310203979
ΟΣΕ 1110
Αεροδρόμιο Μακεδονία 2310473212
Αερολιμένας 2310475858
Τουριστική αστυνομία 2310554871
ΚΤΕΛ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 2310595408
ΕΚΠΟΙΖΩ 2310257776
Έκτακτη επέμβαση της ΕΠΑ 8001187878
Υποστήριξη παιδιών SOS 1056
Δημοτική αστυνομία 2310251 900 
Καθαριότητα 15192
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 2310530997
ΚΕ.Π.ΚΑ. 2310233333
ΙΘΑΚΗ 2310515150
ΙΝΚΑ 2310535263
Νομαρχία 2310409609
ΕΛΠΑ 10400

ΚΤΕΛ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 2310595400
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2310 595491
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2310 595425 
ΑΡΤΑΣ 2310 595406 
ΑΤΤΙΚΗΣ 2310 595413
ΑΧΑΪΑΣ 2310 595425 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2310 595485
ΔΡΑΜΑΣ 2310 595420 
ΕΒΡΟΥ 2310 595439 
ΕΥΒΟΙΑΣ 2310 595409 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2310 595416
ΗΛΕΙΑΣ  2310 595409 
ΗΜΑΘΙΑΣ 2310 595432
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2310 595491
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310 500111, 595444
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2310 595416 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2310 595442
ΚΑΒΑΛΑΣ 2310 595422 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2310 595440 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2310 595440
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2310 595409 
ΚΙΛΚΙΣ 2310 595433
ΚΟΖΑΝΗΣ 2310 595445, 595484 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2310 595405
ΛΑΡΙΣΑΣ 2310 595430
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2310 595439
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2310 595424
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2310 595406
ΞΑΝΘΗΣ 2310 595423 
ΠΕΛΛΑΣ 2310 595435
ΠΙΕΡΙΑΣ 2310 595428 
ΠΡΕΒΕΖΗΣ  2310 595406 
ΡΟΔΟΠΗΣ 2310 595414
ΣΕΡΡΩΝ 2310 595446
ΤΡΙΚΑΛΩΝ  2310 595405 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2310 595416 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2310 595418
ΦΩΚΙΔΑΣ 2310 595491
ΧΑΝΙΩΝ - ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2310 595491
ΚΤΕΛ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2310 316555, 316565

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Μ. Ανδρόνικου 6 - Πλατεία ΧΑΝΘ / τηλ. 2310-830538
Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Αγίου Μηνά 13 / τηλ. 2310-250406-7
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Κολοκοτρώνη 21 - Μ. Λαζαριστών / τηλ. 2310-600123
Κ. Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας
6ο χλμ οδού Θεσ/νίκης – Θέρμης / τηλ. 2310-483000
Λαογραφικό & Εθνολογικό Μουσείο Μακ. - Θράκης
Βασ. Όλγας 68 / τηλ. 2310-889840, 2310-889855

Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
Εγνατία 154 - μέσα στη ΔΕΘ / τηλ. 2310-240002
Μουσείο Αθλητισμού
3ης Σεπτ. και Αγ. Δημητρίου / τηλ. 2310-968531
Μουσείο Αρχαίων, Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών
Μουσικών Οργάνων
Κατούνη 12-14, Λαδάδικα / τηλ. 2310-555263 

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Λεωφ. Στρατού 2 / τηλ. 2310-306400
Μουσείο Κεμάλ Ατατούρκ
Απ. Παύλου 75 / τηλ. 2310-248452 
Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Αποθήκη Α’ - Λιμάνι Θεσσαλονίκης / τηλ. 2310-508398
Μουσείο Λευκού Πύργου
Πλ. Λευκού Πύργου / τηλ. 2310-267832
Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα
Προξένου Κορομηλά 23 / τηλ.2310-229778
Μουσείο Σιδηροδρόμων Θεσσαλονίκης
Μοναστηρίου 128 / τηλ. 2310-599134
Μουσείο Ύδρευσης Θεσσαλονίκης
26ης Οκτ. 49 (παραπλεύρως του ΦΙΞ) / τηλ. 2310-514029
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Ζωολογικός Κήπος, Κέδ. Λόφος / τηλ. 2310-219980
Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης 
Αποθήκη Α’ - Λιμάνι / τηλ. 2310-566716
Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Γρ. Λαμπράκη 3 / τηλ. 2310-893731, 2310-249803
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών
Αγ. Δημητρίου 159 / τηλ. 2310-991610

Μουσεία

ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: www.maktv.gr, TV100: www.thessaloniki-

city.gr, MEGA: www.megatv.com, ANT1: www.antenna.gr,
ALPHA: www.alphatv.gr, STAR: www.star.gr, ALTER:
www.alter.gr, ET1-NET: www.ert.gr, ET3: www.ert3.gr

ΠΙΑΣΤΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ!
87.6 Λαϊκός FM, 88.00 88 μισό, 88.7 Sohos Fm, 89.00
Rainbow, 89.7 Imagine 89,7, 90.8 ZooRadio, 91.4 Όλα
FM, 91.7 RSO, 92.8 Aris Fm Αθλητικά, 93.1 Heart fm,
93.4 Μύθος ...στα FM, 94.5 Ράδιο Θεσσαλονίκη, 94.8
Ερωτικός, 95.1 Κοσμοράδιο, 95.5 Metropolis, 96.1 Σ'
αγαπώ, 95.8 ΕΡΑ Β' Πρόγραμμα, 96.5  Παλμός, 96.8
Velvet, 97.1 Star FM, 97.5 Αντέννα FM, 98  Oasis, 98.4
Πανόραμα, 98.7 Αθλητικά Νέα, 99.00 Ράδιο 1, 100
FM100, 101 FM101, 100.3 Republic, 102  ΕΡΑ Α΄ Πρό-
γραμμα, 102.3  Ράδιο Ακρίτες, 102.6  Plus Radio, 103
Sport Fm, 104.7 RockRadio, 104.9 Ράδιο ΔΕΘ, 105.5
1055Rock, 107.4 Libero, 107.7 Πειρατικός
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ET1

ΕΤ1
08.00- Εκπαιδευτική τηλεόρα-
ση
10.00- Ημερολόγιο καταστρώ-
ματος
10.30- Mediterraneo
11.00- Ελλάδα: οι τελευταίοι
φυσικοί παράδεισοι
11.30- Τα επαγγέλματα της
θάλασσας
12.30- Παρασκήνιο
13.30- 'Eλληνες γελοιογράφοι
14.00- Πανελλήνιο πρωτάθλη-
μα τένις ανδρών - γυναικών
17.20- Φύση και πρωταθλητές
18.00- 2010 FIBA world
championship
20.00- Εραστές της περιπέτει-
ας - 6ος κύκλος
21.00- 2010 FIBA world
championship
23.00- 1000 και 1 καλάθια
00.00- Κροατία - Ελλάδα

ΝΕΤ 

07.00- Σαββατοκύριακο στη
ΝΕΤ
10.00- Νταγκ (Disney hour)
11.00- Ηρακλής (Disney Festi-
val)
12.00- Ειδήσεις
12.30- Ο Μίκυ και η παρέα του
13.00- Παπιοπεριπετειες (Dis-
ney Festival)
13.30- Tinkerbell (ο θαυμα-
στός κόσμος του Disney)
15.00- Ειδήσεις
16.00- Στα άκρα
18.00- Παγκόσμιο πρωτάθλη-
μα στίβου continental cup
21.30- Ειδήσεις
22.00- Κυνηγώντας τη γυναί-
κα της ζωής μου
00.00- Αϊνστάιν (History chan-
nel ιστορία )

ΕΤ3

08.00- Ο κόσμος των ζώων
08.30- Οι οικολογικές μάχες
09.30- Αρπακτικά
10.30- Τα χρόνια της μετανά-
στευσης 
11.00- Αληθινά σενάρια
12.00- Επιχείρηση περιβάλλον
13.00- Ειδήσεις
13.30- Διασπορά
15.00- Οι λυράρηδες του αι-
γαίου
15.30- Κυριακή στο χωριό
18.00- Ο γαμπρός μου ο δικη-
γόρος
20.00- Balkan Express
21.00- Κλήρωση λόττο
21.05- Γίνε ένα με τα πλάσμα-
τα
22.00- Ειδήσεις
23.00- Κάλλιο πέντε και στο

χέρι
00.30- Παγκόσμιο πρωτάθλη-
μα μπάσκετ - μουντομπάσκετ

MEGA

06.00- Βέρα στο δεξί
07.00- MEGA Σαββατοκύριακο
10.00- Επτά θανάσιμες πεθε-
ρές
12.50- 'Eνας μήνας και κάτι
14.00- Μεσημβρινό δελτίο ει-
δήσεων
14.50- Το κόκκινο δωμάτιο
17.00- Μπαμπά μην τρέχεις
18.00- Γλυκές αλχημείες
19.00- Είσαι το ταίρι μου
20.00- Κεντρικό δελτίο ειδήσε-
ων
21.00- Παιδική χαρά
22.30- The Twenty
23.45- Supercross
00.50- Τελευταία γεγονότα
01.30- Τέλεια αμαρτία

ΑΝΤ1

06.00- Λίφτινγκ
07.00- Οι μεν και οι δεν
08.00- Το πιο γλυκό μου ψέμα
09.00- Δεληγιαννειο Παρθε-
ναγωγείο
10.00- Ιδιαίτερα για κλάματα
11.00- Θα βρεις τον δάσκαλό
σου
12.00- Λίτσα.COM
13.00- Τα νέα του ΑΝΤ1
13.25- 'Aκρως οικογενειακον
14.50- Star Trek: Nemesis
17.10- Kyle xy
18.20- Χίλιες και μια νύχτες
20.00- Τα νέα του ΑΝΤ1

21.00- Ελλάδα έχεις ταλέντο
23.00- OLA 10 +
01.00- Τα νέα του ΑΝΤ1
01.10- Ιστορίες από την απέ-
ναντι όχθη

ALPHA

08.00- Θα σε δω στο πλοίο
09.00- Φύγε εσύ, έλα εσύ
10.00- Έρωτας με επιδότηση
Ο.Γ.Α.
11.00- Η Κουζίνα της μαμάς
12.00- Μια νύφη για το γιο μου
13.00- Μεσημεριανό δελτίο ει-
δήσεων
13.15- Extreme Sommer
14.00- Greek idol live (Ε)
17.00- Ειδήσεις στη νοηματική
γλώσσα
17.05- Baywatch
18.00- Kitchen nigtmares 
19.00- Κεντρικό δελτίο ειδήσε-
ων
20.00- Νταντά άμεσου δράσης
21.00- Τι 30, τι 40, τι 50
23.00- Blow
01.30- Ιατρικές έρευνες
(medical investigation)

STAR

06.20- Παιδικό πρόγραμμα
13.00- Μεσημεριανό δελτίο ει-
δήσεων
13.30- Κορίνα, Κορίνα 
15.45- Τα φιλαράκια
17.00- Ειδήσεις στη νοηματική
17.10- ΓκρεΪστοουκ: Ο θρύλος
του Ταρζάν, άρχοντα της ζούγ-
κλας 
19.45- Κεντρικό δελτίο

21.00- Η εκδίκηση της ξανθιάς
2  
22.45- Κέιτ και Λέοπολντ   
01.45- Οι καταραμένοι  

ALTER

06.30- Alter KIDS
12.30- Hit Parade
13.00- That's life
15.45- Alter – ειδήσεις
16.15- Τα παρατράγουδα
18.45- Alter - ειδήσεις
21.00- Κίτρινος Τύπος
23.45- Grendel
01.45- Ξένη ταινία

ΣΚΑΙ

06.45- Τα μυστήρια της ιστο-
ρίας
07.45- Πριν να είναι αργά
08.45- Πριν την καταστροφή
10.00- Παρά τρίχα
10.30- Eco News
11.00- 5 τρόποι να σώσεις τον
πλανήτη
12.00- Γκολ χωρίς σύνορα
14.00- American Chopper
15.00- Παγκόσμιο πρωτάθλη-
μα moto gp
16.00- Μύθος η πραγματικό-
τητα
17.00- Μαγικά στο Λούξορ
18.00- Deadliest Catch
20.30- Μαγικά κόλπα
21.00- Τα νέα του ΣΚΑΪ
22.00- Οι μεγάλες πεδιάδες
23.00- Παράνομες κυνομαχιες

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV

08.30- Τηλεαγορές
09.30- Wacky world of TEX
Avery
10.00- Muchachitas Como tu
11.00- Bajo las riendas del
amor
13.30- Τηλεαγορές
16.30- Birth stories
17.00- Τηλεαγορές
19.50- Muchachitas Como tu
21.30- Ειδήσεις
22.00- STARGATE Atlantis
00.00- Τηλεαγορές

TV100

08.00- Θαλάσσια διαβίωση
08.30- Άγρια ίχνη στην Αφρι-
κή
09.00- Κινούμενα σχέδια
09.30- Η Ελλάδα μέσα από το
θέατρο σκιών
10.00- Μονομαχία στην κουζί-
να
11.00- Εκ βαθέων
11.30- Μουσική σκηνή Θεσσα-
λονίκης
13.00- Ένα βιβλίο ένα ταξίδι
14.00- Ελληνική Μουσική Πα-
ράδοση
15.30- Ιδιαιτέρως…Ιδιαίτερα
16.30- Γη ο πλούτος μας
17.30- Supercar
18.30- TV 100 Ειδήσεις
19.15- Εγκυκλοπαίδεια της
γνώσης
21.00- Θα τα πούμε στο ρε-
φρέν
23.00- Τηλεφημερίδα
23.45-  Ξένη Ταινία

δείτε στην tv

Γελοιογραφία του Δημήτρη Καλαϊτζή

Ακούσατε, ακούσατε!
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ Ο «Κόσμος των Σπορ»
της ΕΡΤ3 και τη φετινή τηλεοπτική
περίοδο, για έβδομη συνεχή χρο-
νιά, (Δευτέρα ως Παρασκευή,
18.00-18.30) καλύπτοντας όλο το
χώρο του αθλητισμού. Παρουσια-
στές είναι οι Παναγιώτης Μπλέ-
τσος, Άκης Ιωακείμογλου, Τάσος
Πακλατζής, Δημήτρης Δραγιώγιας,
Ευγενία Γήτα και Στέλιος Νικητό-
πουλος.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΕ την πρώτη θέση και
τον Αύγουστο , στη θεαματικότητα
το Mega. Το μέσο ποσοστό του
ανήλθε στο 26,3% έναντι 17,3%
του Alter που και 15,7% του ΑΝΤ1
. Στο 15,6% το Star, στο 14,7% ο
Alpha και με 7,9% η ΝΕΤ .

ΕΠΙΣΗΜΑ ανακοινώθηκε η Μαρία
Χούκλη, ως το νέο πρόσωπο του
κεντρικού δελτίου ειδήσεων του
ΑΝΤ1. Σημειώνεται ότι ο ελληνικός
σταθμός ήδη συνεργάζεται με το
αμερικανικό δίκτυο FOX για τη
διαμόρφωση ενός πιο ενημερωτικού
δελτίου ειδήσεων. Αλλά όσα δεν
φτάνει η αλεπού (FOX)…

“ΜΕΤΑ τις 15 Σεπτεμβρίου σταμα-
τάει η εταιρεία” ανακοίνωσαν τα
στελέχη του ΔΟΛ στους περίπου
90 εργαζόμενους του εκδοτικού
οίκου. Τα “Ελληνικά Γράμματα”
είχαν παρουσία 53 ετών στο χώρο
του βιβλίου και την εποχή του χρη-
ματιστηρίου η οικογένεια Παπαχρι-
στοφίλου   πούλησε σταδιακά την
εταιρεία στο ΔΟΛ.

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ άρθρο στον Ριζο-
σπάστη επικρίνει την ΕΡΤ για μερο-
ληπτική αντιμετώπιση του ΚΚΕ,
χωρίς να καλύπτεται η δραστηριό-
τητα των υποψηφίων στελεχών της
τοπικής αυτοδιοίκησης του κόμμα-
τος. Η «απάντηση» της ΕΡΤ στα πα-
ράπονα ήταν η πρόσκληση της
γενικής γραμματέας του κόμματος
Αλέκας Παπαρήγα αυτή τη Δευ-
τέρα στην “Πρωινή Ενημέρωση”
με   τους Κ. Αρβανίτη και Μ. Κα-
τσίμη. Ωραία… 

Ο Τελάλης



Κοινοβουλευτική 
Φελλοκρατία

➽ Από ώρα σε ώρα κληρώνει για τους υπο-
ψηφίους δημάρχους Θεσσαλονίκης η στήριξη
του ΠΑΣΟΚ. Ακόμη και σ’ αυτή την αρνητική
συγκυρία για την πολιτική και τα κόμματα,
οι υποψήφιοι επιδιώκουν σαν τρελοί το περί-
φημο χρίσμα. Όχι μόνο του ΠΑΣΟΚ…

➽ Κι ας απεκδύονται τον τίτλο του κομματι-
κού υποψηφίου, παριστάνοντας δήθεν τους
ανεξάρτητους, υπερκομματικούς ή ακομμάτι-
στους –ό,τι βολεύει στον καθένα. Εξάλλου,
στην Ελλάδα ισχύει πάντοτε απαρεγκλίτως
το «ό,τι δηλώσεις είσαι»…

➽ Βλέπεις, αυτός ο άτιμος μηχανισμός των
κομμάτων, αυτός που αναπαράγει την κομμα-
τοκρατία που έχει διαλύσει την κοινωνία σε
κάθε της πτυχή –άλλο τα κόμματα, άλλο η
κομματοκρατία- μπορεί ακόμη στην Ελλάδα
να κάνει τα πάντα, να πετύχει τα πάντα.
Ακόμη και να σε κάνει δήμαρχο. 

➽ Μόνο υπό αυτήν την έννοια δικαιολο-
γούνται ανεξάρτητες φωνές όπως των ανθρώ-
πων της «Πρωτοβουλίας» να επιζητούν τη
στήριξη από ένα μεγάλο κόμμα. 

➽ Γιατί το μεγάλο ζητούμενο είναι κάποια
στιγμή να κερδίσει η κοινωνία των πολιτών
που λέμε, ένας υποψήφιος εκτος κομματικής
επετηρίδας που πιστεύει σε κάποια απλά
πράγματα και είναι ικανός να τα υλοποιήσει.
Ίσως θέλει κι αυτό το χρόνο του…

➽ Δεν είναι τυχαίο ότι, απ’ όσα λέει το ρε-
πορτάζ, οι σκληροί κομματικοί του τοπικού
ΠΑΣΟΚ αντιδρούν και αντιστέκονται στο εν-
δεχόμενο να στηριχθεί ο Μπουτάρης από το
κόμμα τους. Είναι ο μηχανισμός που αντιστέ-
κεται, η κομματοκρατία που εκπνέει…  

➽ Είμαι από εκείνους που θέλουν να πι-
στεύουν ότι αυτές οι εκλογές θα είναι πολύ
διαφορετικές από τις προηγούμενες. Αυτή τη
φορά, ο κόσμος θα πάει να ψηφίσει και θα
ψηφίσει ελεύθερα. Χωρίς ταμπού, οικογενει-
ακές παραδόσεις, αγκυλώσεις που δεν αρμό-
ζουν στην εποχή μας. Και δεν είναι καν
χρήσιμες. Το αντίθετο. 

➽ Θα ήθελα αυτό να το πίστευαν και οι
υποψήφιοι. Έστω ορισμένοι από αυτούς,
όσοι δεν ξεκίνησαν με κομματικές περγαμη-
νές. Κάποια στιγμή θα πρέπει να υπερασπι-
στούμε τη συνειδητή μη ενασχόλησή μας με

τα κομματικά –όχι άλλη
γλουτολίνη για τους αγω-
νιστές αφισοκολλητές.
Και να διεκδικήσουμε το
μερίδιο του κοινωνικού

συνόλου που μας ανή-
κει. Καλημέρα και

καλή δύναμη!

Από Δευτέρα
Μέχρι την ώρα που έκλεινε το φύλλο της
«Κ», δεν είχαμε επίσημες ανακοινώσεις,
ωστόσο αναμενόταν από ώρα σε ώρα η δή-
λωση Κιλτίδη για υποψηφιότητα στην Πε-
ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Άλλες
πληροφορίες έλεγαν ότι δεν θα το κάνει
ούτε σήμερα το πρωί που είναι καλεσμέ-
νος στη πρωινή ενημερωτική εκπομπή της
ΝΕΤ, αλλά από Δευτέρα. Το ενδιαφέρον
είναι ότι το ψηφοδέλτιο Κιλτίδη θα περιέ-
χει και πρόσωπα - έκπληξη…

Έκλεισε ο κύκλος
Με επιστολή του στον Π. Ψωμιάδη τον
ενημέρωσε ότι δεν πρόκειται να είναι υπο-
ψήφιος στις περιφερειακές εκλογές, ο
Γιάννης Παλαιστής, από τα βασικά στε-
λέχη της παράταξης Ψωμιάδη και με ση-
μαντικό έργο στην αντινομαρχία
Μεταφορών – Συγκοινωνιών (π.χ. κατα-
σκευή πίστας εξέτασης υποψηφίων οδη-
γών). Στην επιστολή σημειώνει ότι έκλεισε
ένας κύκλος, ολοκλήρωσε το έργο του και
ότι θα είναι πάντα στη διάθεση της παρά-
ταξης. Απ’ ό,τι μαθαίνω, οι λόγοι είναι προ-
σωπικοί. 

Μαθήματα ελληνικών
Του αγίου Ανθίμου και ο Στέλιος Παπαθε-
μελής πήγε στον Παναγιώτατο για να του
ευχηθεί. Το κους κους είναι ότι του πήγε
δώρο το βιβλίο της Ζακλίν Ντε Ρεμιγί «Μα-
θήματα ελληνικών». Τι ήθελε να πει ο υπο-
ψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης; Ότι ο

κόσμος πρέπει να επιστρέψει στην ελλη-
νική γλώσσα γιατί την έχουμε ξεχάσει ή
ήταν βοήθημα για το κήρυγμα;

Τάχα «μικρός υπουργός»
Έξυπνο το επιχείρημα του ΠΑΣΟΚ ότι οι
περιφερειάρχες θα είναι «μικροί υπουρ-
γοί». Χρυσώνει το χάπι σε όσους με το στα-
νιό θα είναι υποψήφιοι περιφερειάρχες,
όπως ο δικός μας Γιάννης Μαγκριώτης. Οι
πληροφορίες λένε ότι ο πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ δεν το διαπραγματεύεται
και ότι την Κυριακή θα δώσει
τη λίστα όσων από Δευτέρα
θα… τρέχουν!

Ούτε καν ερώτηση
Άλλους τους πιέζουν κι
άλλους καν δεν τους ρω-
τάνε. Τη Χρύσα Αράπο-
γλου μα την πολύχρονη
εμπειρία στα αυτοδιοικη-
τικά, που έδωσε την πιο
σκληρή μάχη εδώ και χρόνια στον
κεντρικό δήμο από το χώρο της αντιπολί-
τευσης, μαθαίνω ότι ουδείς από το ΠΑΣΟΚ
τη ρώτησε για την άποψη της (πόσο μάλ-
λον για το ενδιαφέρον της) σχετικά με το
δήμο Θεσσαλονίκης. Η επιλογή που θα
γίνει λοιπόν, δεν θα έχει λοιπόν τη συναί-
νεσή της. Τουλάχιστον…

Ενώνουν δυνάμεις
Την Ασημίνα Ξηροτύρη θα στηρίξει η Δη-
μοκρατική Αριστερά για την περιφέρεια

Κεντρικής Μακεδονίας. Όπως πληροφο-
ρούμαστε, τις επόμενες ημέρες θα γίνει ορ-
γανωμένη προσπάθεια προκειμένου να
συστρατευτούν μαζί της δυνάμεις της Αρι-
στεράς, της Οικολογίας και του λεγόμενου
προοδευτικού χώρου. 

Είπε αλήθειες
Από τους πλέον δραστήριους υποψήφιους
δημάρχους Θεσσαλονίκης αποδεικνύεται ο
Σάκης Τζακόπουλος. Πρόσφατα παραβρέ-

θηκε σε ημερίδα που διοργάνωσαν
το υπουργείο Μεταφορών και

το ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη αντιπλημ-
μυρική προστασία της
πόλης και κατέθεσε τις
προτάσεις του. Νωρίτερα,
μιλώντας στον ραδιοφω-
νικό σταθμό REAL FM είπε

αλήθειες όπως ότι «ακόμα
και αυτοί που παίρνουν τα

χρίσματα από τα κόμματα,
βγαίνουν και ονομάζονται ανε-

ξάρτητοι». «Οι επιλογές όμως των
κομμάτων είναι δέσμευση ότι την επόμενη
ημέρα, θα σου βάλουν τους υποψήφιους
που θέλουν. Θα λες αυτά που πρέπει να λες,
διότι δεν πρέπει να ξεπεράσεις τα στεγανά
και τις δεσμεύσεις του κόμματος», δήλωσε
με νόημα ο κ. Τζακόπουλος. Παράλληλα,
πρωτοτύπησε για μία ακόμη φορά υποσχό-
μενος ότι τα έξοδα για την προεκλογική του
καμπάνια, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα
του www.tzakopoulos.gr. Για να δούμε αν
και οι άλλοι υποψήφιοι θα κάνουν το ίδιο…

Του Γιάννη Θ. Κεσσόπουλου
gkessopoulos@gmail.com, gkessopoulos.blogspot.com

και τσιμπάει... και πονάει

πρωινός... 
freddo

Karfitsa
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ

Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα… (κι όμως είναι Θεσσαλονίκη!)

KOYIZ
Ποιος δήμαρχος του νομού

Θεσσαλονίκης παραπέμπεται
σε δίκη επειδή διοργάνωσε

εκδρομή για παιδιά του
δήμου, χωρίς να διαθέτει

άδεια λειτουργίας του-
ριστικού γραφείου;
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